
גליון  פרשת חקת - תשע"אלע"נ ר' שמעון יהודה בן הגה"צ ר' אברהם יעקב )זיידל( עפשטיין זצוקלה"ה  
קע"ב

ְלֵעינֵי  ְלַהְקדִּישֵׁנִי  בִּי  ֶהֱאַמְנתֶּם  לֹא  יַַען  ַאֲהרֹן  וְֶאל  מֹשֶׁה  ֶאל  ה'  וַיֹּאֶמר 
בְּנֵי יִשְָׂרֵאל ָלֵכן לֹא ָתִביאוּ ֶאת ַהקָָּהל ַהזֶּה ֶאל ָהָאֶרץ ֲאשֶׁר נַָתתִּי ָלֶהם".

)במדבר כ' י"ב(.

בתפילת גשם אנו מתחננים לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, שרק בידו 
נמצא מפתח הגשמים, שיחוס וירחם עלינו ויפתח לנו את אוצרו הטוב 
לקללה,  ולא  לברכה  רב,  שפע  מהם  לנו  שיתן  גשמים',  'גבורות  של 
לחיים ולא למות, לשבע ולא לרזון, כאשר שש זכירות אנו מבקשים 
מהקב"ה שיזכור, את אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן וי"ב השבטים 
השם,  קדושת  למען  כמים  הדורות  בכל  נשפך  דמם  שתולדותיהם 
ימנע  לא  ה'  בעבורם  והמיוחדים,  הטובים  מעשיהם  זכירת  שבזכות 

מאתנו מים, ובצדקתם יחון אותנו במידה מרובה של מים.

בזכירה הרביעית אנו מבקשים ומתחננים בזכותו של משה, "ְזכֹור, ָמשּוי 
ֹלה ָדָלה ְוִהְשָקה צֹאן ַמִים, ְסגּוֶליך ֵעת ָצְמאּו  ִים, ָנמּו דָּ ְבֵתַבת גֶֹמא ִמן ַהמַּ
ִצְדקֹו חֹן ַחְשַרת ָמִים", אנו מזכירים  ַלע ָהְך, ַוֵיְצאּו ָמִים. בְּ ַלַמִים, ַעל ַהסֶּ
בה שלשה ענינים שבהם משה היה קשור למים, שַמשוהו בתיבת גמא 
מהמים, ואף דלה מים לבנות מדין והשקה את צאנם, וכאשר ישראל 
צמאו למים הוא הכה על הסלע ויצאו מים רבים, והשקה את העדה 

ובעירם, כמפורש בתורה בפרשתינו )במדבר כ' ז' - י"א(.

כל האומר תפילה זו, מיד עולה במחשבתו התמיהה הגדולה, מה ראה 
הפייטן להזכיר כאן מעשה 'מי מריבה', שבזכותו יתן לנו ה' מים, כאשר 
לארץ  נכנס  שלא  לעונשו  כסיבה  למשה,  לכאורה  נחשב  זה  מעשה 

ישראל, כפי שמפורש בפרשתינו.

עוד יש להבין, שבתפילה זו מצאנו שאצל חלק נאמר 'בצדקו' ואצל 
על  נפשם  שמסרו  שאלו  לפרש,  ומקובל  'בעבורו',  נאמר  אחרים 
לדרגה  להגיע  זכו  שלא  אלו  אבל  'בצדקו',  עליהם  נאמר  ה',  קידוש 
זו, נאמר עליהם 'בעבורו'. והנה שלשה נאמר עליהם 'בצדקו', יצחק, 
י"ב השבטים ומשה רבינו. ובשלמא אצל יצחק מצאנו מסירות נפש, 
וכפי שייסד הפייט, "ְוַׂשְחָּת ְלהֹורֹו ְלָׁשֲחטֹו ִלְׁשּפֹוְך ָּדמֹו ַּכַּמִים", וכן אצל 
ַּכַּמִים", אבל  ָעֶליָך  ָּדָמם  ִנְׁשַּפְך  השבטים מצאנו שייסד כן, "ּתֹוְלדֹוָתם 
היכן מצאנו אצל משה שמסר נפשו על קידוש ה', שבעקבות כך נאמר 

עליו 'בצדקו'.

אלא ביאר המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין, בספרו 'אמרי דעת עה"ת', 
שהכאתו זו של משה על הסלע, היתה מעשה של מסירות נפש. שמשה 
חשש, שמא כשידבר אל הסלע והסלע מיד יתן מימיו, יהיה בזה קטרוג 
גדול על ישראל, שאינם מקיימים מצוות בוראם, על יסוד מה שפרש"י 
היה  הכאה,  בלא  מימיו  ונתן  עמו  דברו  "...ואילו  נ"א(,  ל"ב  )דברים 
שאינו  הזה  הסלע  ומה  אומרים  ישראל  שהיו  שמים,  שם  מתקדש 
לשכר ולא לפורענות אם זכה אין לו מתן שכר ואם חטא אינו לוקה, 
כך מקיים מצות בוראו, אנו לא כל שכן", ועל כן, שלא יהיה קטרוג 
חלילה על ישראל, מסר משה נפשו לעונש והכה את הסלע, וזה שאמר 
ִצְדקֹו חֹן ַחְשַרת ָמִים", שהכאתו זו  ַלע ָהְך, ַוֵיְצאּו ָמִים. בְּ הפייטן, "ַעל ַהסֶּ

של משה על הסלע, נחשב למשה 'בצדקו', מעשה של מסירות נפש.

ועל פי דברים הללו ניתן ליישב את קושייתם של רבותינו הראשונים 
והאחרונים, היאך יתכן ומשה רבינו שעליו נאמר )במדבר י"ב ז'(, "...
אל  בדיבורו  ברבים  שמים  שם  לקדש  יסרב  הּוא",  ֶנֱאָמן  ֵּביִתי  ְּבָכל 
הסלע. אלא שכאשר ה' אמר לו שידבר אל הסלע ועל ידי זה יתקדש 
שמו ברבים, חשש משה שמא חלילה יצא מזה קטרוג גדול על ישראל, 
וכתוצאה מכך יגזור ה' עליהם כליה ח"ו, ויצא מזה חילול ה' נוראי, 
שיאמרו הגוים )שם י"ד ט"ז(, "ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ה' ְלָהִביא ֶאת ָהָעם ַהֶּזה 

ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֶהם ַוִּיְׁשָחֵטם ַּבִּמְדָּבר".

אכן, גם לפי ביאור זה עדיין צריך להבין, אם כן, מדוע נענש משה על 
מסירות נפשו זו של מניעת קטרוג על ישראל.

אלא שאם נתבונן בדברי ה' למשה כשפירש לו את סיבת עונשו )שם כ' 
י"ב(, "ַיַען ֹלא ֶהֱאַמְנֶּתם ִּבי ְלַהְקִּדיֵׁשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל", רואים שהיה 
ישראל',  כל  'לעיני  אותו  הקדיש  לא  הוא  מדוע  משה  על  טענה  לה' 
דהיינו, שמשה היו לו חשבונות על קידוש שם שמים לעיני כל הגויים, 
אבל מדוע הוא לא חשש על כבוד שמים שיכול לצאת לעיני כל ישראל, 
שהרבה יותר חשוב קידוש ה' לעיני ישראל, מאשר מניעת חילול ה' 

לעיני הגויים, ועל כך הוא נענש.

נמצא שאכן משה רבינו מסר נפש למען ישראל, ויחד עם זאת נענש 
על מסירות נפשו זו, היות וה' רצה שיתקדש שמו לעיני כל ישראל, 
שעיקר הקידוש ה' בעולם, זה שכל ישראל יתחזקו בקיום מצוותיהם 

ובאמונה בבורא עולם. 
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מתושביהם  שרבים  הפזורות,  ערי  רבני  באסיפת 
ביניהם  דנו  ה"י,  ומצות,  תורה  שומר  לא  עדיין 
הרבנים אודות שאלות המתעוררות בציבור זה. הרב 
ראובן העלה את הנידון, בתפקידם של הרבנים 'לעת 
מצוא', כאשר הם נדרשים לשאת דברים לזכרו של 
השתייכותו  מלבד  רבות,  פעמים  אשר  'דגול',  מנוח 
על  לשבחו  שניתן  יהודי  ענין  שום  אין  לקהילה, 
כדי  מאין,  יש  'להמציא'  נאלץ  והרב  בו,  הקפדתו 

'למצוא' במה להספידו.

דומה,  מעשה  לו  היה  שלאחרונה  סיפר,  שמעון  ר' 
בו "מעלתו" היחידה של המנוח היה ב'צימחוניותו', 
שמאז שעמד על דעתו לא אכל מוצרי בשר דגים או 
חלב, ועל כן עוררתי את הציבור בחומרת האיסורים 
המנוח  כאשר  באכילה,  להכשל  ניתן  בהם  הרבים 
בשר  לא  ואף  כשר  שאינו  בשר  אכל  לא  מעולם 

בחלב.

העובדה  את  לספר  שניתן  שלמרות  טען,  לוי  ר' 
נחסך  בעצם  ובכך  אלו,  באיסורים  נכשל  לא  שהוא 
בזכות  ניתן  ואף  עוונות',  'חבילות  עוונותיו  מסאת 
זאת לעורר את הציבור על חומרתם, אבל בכל זאת 
יש להזהר בלשון, שלא לומר שהמנוח יקבל על כך 
איסור  על  כלל  ידע  אם  גדול  שספק  מכיון  'שכר', 
וגם אם היה  ובשר בחלב,  אכילת בשר שאינו כשר 
נמנע  היה  שלא  ברור  לעינינו,  הנראה  כפי  יודע, 
מאכילתם מפני האיסור שבהם, על כן לא ניתן לומר 

שיקבל על כך שכר.

יהודה,  ר'  טען  בריה',  כל  שכר  מקפח  הקב"ה  'אין 
הולך גם על דברים כגון אלו, שהרי הכלב מקבל שכר 
על שלא חרץ את לשונו במצרים )עי' רש"י פסחים 
בידו  היכולת  היתה  שלא  הגם  אותו(,  ד"ה  א'  כ"ב 

להמנע מכך.

השאלה היא, הצדק עם מי ?

באבות )פ"ה מ"ז( איתא, "חכם 
אינו מדבר לפני מי שהוא גדול 

ממנו בחכמה".

עובדא  ליישב  צורך  יש  לפי"ז 
באדם גדול מסוים.

התדע מיהו ?
]ואם תדע מיהו הרב שלא נמנע מלבוא 

לבית המדרש, גם כשנדחה מהגדת 

השיעורים, תגלה מיהו[.

יתפלל  שאדם  היתכן 
שלילי,  דבר  לעשות 

גם  תתקבל  ותפלתו 

כנגד תפלת צדיק

כתב המג"א )סי' קי"ט סק"א( בשם מהרי"ל, "המבקש רחמים על חבירו א"צ להזכיר שמו )כדאי' 
בברכות דף ל"ד א'(, וה"מ בפניו, אבל כשמתפלל שלא בפניו צריך להזכיר שמו".

היכן לכאורה ניתן להוכיח מפרשתינו, שגם בפניו צריך להזכיר שמו.

רמז: דמות הקשורה לפרשה

תזכורת: הקשר בין הדמות לפרשה הוא בהזכרתה או ברמיזתה בפרשה או בפרש"י

לעילוי נשמת
מרן רבינו מיכל יהודה בן רבי משה דוד לפקוביץ זצוק"ל

 לרפואת 
התינוק אליעזר מנוח בן רחל בתשאח"י

שם מדינתי על שם כחי,
ומלכותי לא בירושה מאבי.

פעמים רבות ניצחתי,
ומתוך שמחתי מפלתי.

נהגתי שלא באמת ואמונה,
כאותו המולך חודש בשנה.



תשובות לשאלות שהתפרסמו בגליון זה לשבוע שעבר
עקב תקלה טכנית הושמטה התשובה בגליון קודם

תשובה ל"מענינא דסדרא" לגליון פרשת שלח 
ניתן  האם  פרשתינו,  ע"פ  להוכיח  ניתן  היכן  לשאלה,  בתשובה 

לקיים מצוות גם לאחר מיתה.
לפרשת  מקושש  פרשת  התורה  דהסמיכה  מהא  היא,  התשובה 
פרשת  נסמכה  “למה  ל”ו(,  ט”ו  )זוטא,  בספרי  וכדאיתא  ציצית, 
ומבואר  בציצית”.  חייב  מת  לך  לומר  ציצית,  לפרשת  מקושש 

לכאורה דשייך מצות ציצית במתים.
וכבר עמדו בזה בראשונים טובא, שהרי מה שייך מצוה במתים, 
והא אמרו )שבת ל’ א’, ועוד(, דכיון שמת האדם, נעשה חפשי מן 
המצוות. ועוד, דמה שייך לועג לרש כשלובשין ציצית סמוך למת, 
כדאי’ בברכות )י”ח א’(, והא לדברי המדרש הללו, גם למתים יש 

ציצית.
וכתבו לתרץ, דהאי מדרש אתי כמ”ד דמצוות אינן בטלות לעתיד 
לבוא, עי’ ברשב”א ברכות )שם, ד”ה דלייה(, “ומה שאמרו במדרש 
למה נסמכה פרשת מקושש לפרשת ציצית לומר שהמתים חייבין 
בציצית, סברי לה כשמואל דאמר מצות אינן בטלות לעתיד לבא, 
ז”ל, שאין מטילין ציצית בטליתו  רבינו תם  וכן העידו משמו של 
של מת, וכן עמא דבר”. וכ”כ הרא”ש במו”ק )פ”ג סי’ פ’(, “ומה 
שיש במדרש למה נסמכה פרשת מקושש לפרשת ציצית לומר לך 

שהמתים חייבים בציצית, אותו מדרש אליבא דשמואל”.
וכענין זה כתבו גם בתוס’ ב”ב )ע”ד א’, ד”ה פסקי(, בשם רבינו 
חיים כ”ץ. ומבואר שם, דלתירוץ זה אין הכוונה דלהך מאן דאמר 
יש קיום מצות ציצית במתים, אלא הכוונה לאחר תחיית המתים, 
שאין  דלמ”ד  אלא  וכנ”ל,  מיתה  לאחר  מצוה  שייך  אין  ולכו”ע 
מצוות בטילות לעתיד, נמצא דכשיעמדו הצדיקים בלבושיהם לאחר 
תחייתם, לא יהא להם ציצית באותה שעה, ולכן ס”ל דיש להטיל 

ציצית למתים.
ואמנם בתירוץ קמא בתוס’ שם, וכן בפסחים )מ’ ב’ ד”ה אבל(, 
שיש  דאע”פ  אחר,  בענין  ליישב  כתבו  אבל(,  ד”ה  ב’  )ס”א  ונדה 
למתים ציצית, וכדברי המדרש, מ”מ לא קשיא מה שאסרו להיות 
אצלם עם ציצית משום לועג לרש, די”ל דכיון דהחיים מחוייבין, והם 
פטורים, לכן הוי ‘לועג לרש’. ומשמע דכוונת התוס’ לומר, דהמתים 
)עי’  ועושים  מצווים  והחיים  ועושים,  מצווים  כמי שאינם  חשיבי 

לשון התוס’ בפסחים ונדה שם(, ולענין זה הוי לועג לרש1.
ועי' בסוגיא דנדה )ס"א ב'(, לענין מה שאמרו שם דמצוות בטילות 
ק"ל(,  ואי  ד"ה  )שם  בריטב"א  והנה  שם.  ובראשונים  לבא,  לעתיד 
היינו  לבא,  לעתיד  בטלות  כי מה שאמרו מצות  "ועוד,  וז"ל,  כתב 
שלא יהיו חייבין לעמוד בהן, אבל מכל מקום יש מצוות קדושות 
כעין תפלין שינהגו בהן מעצמן, מפני שלימותן ותפארתן, לא בדרך 
מצוות,  בשבע  אלא  חייבין  היו  לא  הראשונים  אבות  והרי  חיוב, 
בהגדה,  כדאיתא  עירובי תבשילין  ואפילו  כולה  התורה  כל  וקיימו 
הקב"ה  של  שם  ולהקרא  הראש  על  תפלין  לתת  ראוי  זמן  זה  ואי 

עלינו כזמן תחיית המתים".
הרי משמע לכאורה מדברי הריטב"א, דאף למ"ד דמצוות בטילות 
לעתיד, והיינו דקרא ד'במתים חפשי' קאי גם לאחר התחייה לעתיד, 
אבל מ"מ מודה דיש מצוות הנוהגות גם באותו הזמן, והיינו אותם 
מצוות שעניינם קדושה כעין תפילין, וה"נ בציצית, ואף שלא יהיו 
בדרך חיוב, אבל יהיו בדרך 'אין מצווין ועושין', וכפי שקיימו האבות, 
שהוא בדומה לגדר 'אין מצווה ועושה'. וא"כ ה"נ בשעת מיתה קודם 
התחייה, שהוא ג"כ כמו לאחר התחייה, שהכל בגדר 'במתים חפשי', 
יהא שייך מצוות ציצית במתים בגדר 'אין מצווין ועושין', וכעין מה 
שכתבו התוס' הנ"ל2. ולכאורה צ"ב, דהמתים לאו בני מצוות כלל, 

ואפי' ליחשב כמי שאין מצווין ועושין3.

תשובה ל"מעשה רב"
בתשובה לשאלה, אם מותר לצלם הירח בשעת ליקוי לבנה, והאם 

יש הבדל בין סוגי המצלמות.
איסור  יש  אם  א.  הלכות.  כמה  לברר  יש  זה,  ענין  לבאר  כדי 
להתבונן בלבנה. ב. אם איסור זה הוא גם כשהלבנה בליקוי. ג. מה 
ומהו  הלבנה,  לצייר  האיסור  מהו  ד.  להתלמד.  כדי  להסתכל  הדין 

שורש מקורו.
א[ והנה בגמ' לא מצינו מפורש איסור הסתכלות בלבנה, אמנם 
רגליו  את  ומיישר  כנגדה  עיניו  "ותולה  איתא,  פ"כ  סופרים  במס' 

ומברך". ויש לדקדק דלא קאמר 'ומסתכל עליה', אלא 'תולה עיניו 
כנגדה', ומשמע שאין להסתכל בלבנה, אלאדיש לדחות, דדברי המס' 
שיהיו  צריך  הברכה  דבשעת  'ומברך',  להלן  מ"ש  על  קאי  סופרים 
עיניו כנגד הצד שנמצאת הלבנה, וכשמברך ודאי אין דין שיסתכל 

עליה, דצריך לכוין במילים שמוציא מפיו, וצ"ע.
רגליו  ומיישר  עיניו,  "ותולה  כתב  ס"ב,  תכ"ו  סי'  או"ח  ובשו"ע 
ומברך", ולא כתב 'ותולה עיניו כנגדה', כלשון המס' סופרים הנ"ל. 
וכתב במ"א שם סק"ח, "ובשל"ה והגהות יש נוחלין, שלא יסתכל בה 
רק בפעם הראשון שיראה עמידתה, ואח"כ אסור להסתכל בה", וי"ל 
לפי"ז דמ"ש 'ותולה עיניו', הכוונה כדי לראות עמידתה באיזה צד, 
ושאין עננים מסתירין אותה וכיו"ב, דא"א בלא זה שיברך, ואולי גם 
יש דין שִיראה בעצמו בחידושה כדי להתחייב בברכה, ולא סגי בזה 

ששומע מפי אחרים שרואים וכיו"ב, וצ"ע.
שיורי  ספר  כתב  כו',  עיניו  ותולה  "ומ"ש  שם,  בפר"ח  וכתב  ב[ 
כנה"ג, ששמע בשם ספר חרדים, שלא יביט בה כי אם בשעת הברכה 
בלבד4, ואח"כ אסור להביט בה, כמו שמסתכל בקשת", ולכאו' אם 
"הרואה  רכ"ט,  סי'  או"ח  בטור  נפסק  דינו  הא  בקשת,  כמו  דינה 
וכתב  הרבה",  בו  להסתכל  ואסור  וכו',  אתה  ברוך  אומר,  הקשת 
הב"י, "בפ' אין דורשין )חגיגה ט"ז א'(, כל שאינו חס על כבוד קונו 
מאי היא, ר' אבא אומר, זה המסתכל בקשת, ולבתר הכי אמרינן, 
דהמסתכל בקשת עיניו כהות, ומפרש רבינו, דלא מיתסר אלא דוקא 
להסתכל בו הרבה, וכ"כ הר"ד אבודרהם, וז"ל, נשאל הרא"ש, איך 
עיניו  בקשת  אמרינן שהמסתכל  והא  כשמברכין,  בקשת  מסתכלין 
ומדקדק  מוסיף  המסתכל  כי  כרואה,  מסתכל  דאין  והשיב,  כהות, 

בהבטתו יותר מהרואה".
שלא  הענין  את  הביא  לא  לבנה,  קידוש  לגבי  שהשו"ע  ויל"ע 
בשעה"צ  )ועי'  כ"כ  חמיר  דלא  ומשמע  בקשת,  כמו  בה  להסתכל 
רק  הזכירה  דהגמ'  ק"ק  גם  וצ"ע,  הא"ר(.  בשם  י"ד  אות  תכ"ו  סי' 
בסי'  בברכ"י  ועי'  לבנה,  מראיית  שכיח  פחות  דהוא  קשת  ראיית 
סודות'  'שושן  בספר  נזכר  כבר  בלבנה,  הסתכלות  שאיסור  תכ"ו, 

כת"י בשם הרמ"ה.
כשהיאבליקוי,  בלבנה  להסתכל  איסור  יש  אם  הנידון  ובעצם  ג[ 
קצת  שמכוסה  בקשת  צ"ע  קשת,  הוא  האיסור  מקור  אם  לכאו' 
מהא  ראיה  להביא  ניתן  ולכאו'  בה,  להסתכל  מותר  אם  בעננים 
די"א שאפשר לברך ברכת הלבנה גם על לבנה בעת ליקויה5, וא"כ 
)הנ"ל  הפוסקים  שהרי  אז,  בה  להסתכל  טעמא  מהאי  לאסור  יש 
י"ל  סברא  ועוד  חילקו.  ולא  הלבנה,  קידוש  בזמן  אסרו  ב'(  באות 
ובחגיגה ט"ז  כיון דקידוש לבנה הוא כקבלת פני שכינה,  לכאורה, 
א' מבואר, דאסור להסתכל בג' דברים, קשת, נשיא, וכהנים בזמן 
וזיו השכינה,  ג' דברים איכא דמות  קיים, משום דבהני  שביהמ"ק 
ע"ש היטב במהרש"א, שלכן י"ל מסברא, שאם הוא זמן קבלת פני 
שכינה בראיית הלבנה, גם כשהוא בליקוי, יש להמנע גם במצב כזה 
מצינו  לא  לכאורה  להתלמד,  כדי  הסתכלות  ולענין  מהסתכלות.ד[ 
היתר כזה בנידו"ד, דמה מסלק את האיסור של "אינו חס על כבוד 

קונו.
אולם נראה כי זו סברא פשוטה שלהתלמד מותר, שהרי העדים 
שראו את החודש היו נשאלים על פרטי פרטים של הצורה המדויקת 
בה נראתה הלבנה, וודאי רק ע"י התבוננות יכלו להשיב בדיוק רב, 
ובמיוחד שצריך שלא יסתרו העדים זה את זה, ובכדי לדעת במה 
להסתכל וכו', צריך להתלמד, ואם צריך להסתייע בהסתכלות בלבנה, 
ודאי מותר, דלא גרע מציור שלהתלמד שרי, כדאי' ביו"ד קמ"א ד' 
לענין עשיית צורות שמש וירח וכו', ע"ש, וכן איתא בסנהדרין ס"ח 

א' לענין כשפים, ע"ש.
ה[ ויעויין בס' אז נדברו חי"ד סי' ל"א, שנשאל, אם מותר להביט 
בלבנה כדי ללמד לילדים, וכתב, ד"כיון שאינו מפורש בגמ' ושו"ע 
]לאיסור בלבנה[ כמו בקשת, וגם מהר"ח ]ויטאל בס'[ שער הקדושה 
בקשת  הזוהר  דברי  וגם  הסתכלות,  עניני  כל  ]שם[  דמביא  פ"ח, 
ומילה, ולא זכר הסתכלות בלבנה, משמע דאין זה בזוהר, לכן אין 

להחמיר בזה בליקוי לבנה, ובפרט כשצריך ללמד6 לתלמידים"7.
ו[ ולגבי איסור ציור לבנה, מבואר ביו"ד קמ"א ד', דצורת חמה8 
ולבנה וכוכבים אסור לצייר בין בולט בין שקוע, ע"ש, ובדרכ"ת שם 
סקל"ח מביא פלוגתא בין גדולי האחרונים בציור צורת ירח שאינה 
שלימה, דלדעת המהר"ם אלשיך בתשובותיו סי' ע"ז, האיסור הוא 
רק "בהיותם שלימים, כמו שהם במרום, ולא כשהם חסרים בחצי 
נוקט  ל"ה,  סי'  ביו"ד  המהרי"ט  אבל  לעדים",  כמו שמראים  עיגול 
כדבר פשוט, שגם צורת לבנה חסירה כמו שנראה לנו בתחלת חודש, 
חכמים  משנת  בס'  וכ"כ  כ"ד,  ר"ה  בפנ"י  מבואר  וכן  לצייר,  אסור 
מהדו"ק  ומשיב  בשואל  מביא  וכן  בסקנ"א(,  שם  בדרכ"ת  )הביאם 
ח"ג סי' ע"א, ע"ש9. ולפי"ז י"ל דה"ה כשהלבנה בליקוי אין להתיר 

לציירה.
ז[ ולגבי לצלם בתמונה, וכן במצלמות החדשות )דיגיטליות( שניתן 
לראות התמונה קודם הפיתוח, ומצד שני אין זו תמונה המתקיימת, 
שמיד שמכבים המצלמה אינה נראית, כבר נשאל בכגון זה בשו"ת 
מנחת יצחק ח"י סי' ע"ב, וכתב "ונראה פשוט, דבגוף הצילום אין 
היא,  עשיה  בכלל  זה  דאף  מתקיימת,  לאינה  מתקיימת  בין  חילוק 
הקיר  ע"ג  שמופיע  התמונה  וכמו"כ  אסור,  גם  הצילום  עצם  וא"כ 
)כוונתו על הקרנת סרט ע"ג הקיר( אע"פ שאינה מתקיימת, אסור".

ח[ אכן לעשות כן להתלמד, כתב שם, דהיה אפשר למצוא היתר 
עפ"י מש"כ בשו"ע שם, "אבל מי הוא שיוכל לומר שהגיע למדריגה 
זאת, וכי אי אפשר להתלמד בלא זה?", ומתו"ד יש ללמוד לגבי נדו"ד, 
שאין לאב לתת לבנו מצלמה לצלם ליקוי הלבנה, דמה להתלמד יש 
בזה, אין זה אלא להנאתו, וע"ש עוד במה שמעיר, דהחכמת אדם 
בכלל פ"ה ס"ה לא הביא כלל ההיתר דלהתלמד, וזה לא דמי למש"כ 
באז נדברו להתיר הסתכלות בליקוי לבנה, דמזה אכתי לא למדנו 
היתר לצלם ולצייר, ורק להמהר"ם אלשיך הנ"ל באות ו', יש להתיר, 

אבל הדרכ"ת מביא שרוב הפוסקים נקטו לאיסור10.

תשובה ל"לחכימא ברמיזא"
בתשובה לשאלה מיהו האדם גדול שיש צורך ליישב עובדא דידיה 

עם מ"ש בב"ק צ"א ב' דהחוטף מצוה צריך לשלם עשרה זהובים.
פ"ג,  סוף  כלאים  במס'  דהנה  החוטף,  בן  יוסי  בר'  הוא  המדובר 
במלאכת  וכתב  אפרתי'.  החוטף  בן  יוסי  'ר'  בשם  תנא  שם  נמצא 
חוטף  ע"ש שהיה  כי קראוהו החוטף,  "ושמא,  הר"ש,  שלמה בשם 
חוטף  יקראוהו  למיעוט  הכי  תימא  לא  דאי  נראה,  וכן  המצוות, 
בלא ה"א", וכתב הגר"ח פלאג'י זצ"ל בספרו 'לחיים בירושלם' על 
הירושלמי פ"ג מכלאים ה"ח, "דיתפרש, דהיה חוטף מצוה מאחרים, 
וחייבוהו כמה פעמים לשלם עשרה זהובים, ודשו בו רבים לקרותו 

כך".
מצוות  חוטף  יהיה  קדוש  שתנא  דתמיהה  מילתא  הוא  ולכאו' 
כדאי'  זהובים  י'  שחייבוהו  עד  וגזלן11,  מזיק  כמו  שהוא  מחבירו, 
בב"ק צ"א ב' וחולין פ"ז א', ועוד יצרפו זה לשמו, וגם יקבעו במשנה 

כן. וצ"ע.
ואיברא, דבברכ"י יו"ד ס' רמ"ד אות א' ד"ה ואשר, מבאר באופן 
"וכתבו  שמביא,  ע"ש  חוטף,  בלשון  הר"ש  של  פירושו  את  אחר 
בן  יוסי  ר'  להתנא  יקראו  אשר  שמו  זה  גרמא  דין  כי  הראשונים, 
אחרת",  שמקיים  בעוד  מצוה,  וחוטף  נדחק  דהיה  אפרתי,  החוטף 
והיינו שבחו, לפמ"ש בברכ"י שם קודם לכן, דאע"פ שעוסק במצוה 
לקיימם,  צריך  שניהם,  לקיים  כשאפשר  מ"מ  המצוה,  מן  פטור 
יותר  בידו  סיפק  היה  במצוות,  זריז  החוטף  בן  ר"י  שהיה  ומשום 
פעמים להשלים המצוה, ותוך כדי להתחיל בחבירתה, וע"כ נקרא 

שמו 'בן החוטף'.
והרמז: ששמו כשם משמשו של הנשיא משושלת הנשיאים, כדאי' 
בירושלמי פ"ט דכלאים ה"ג, ופי"ב דכתובות ה"ג, שביקש רבי שאחר 
דציפורין  חנינא  "א"ר  בחייו,  בו  שטיפלו  אלו  בו  יטפלו  פטירתו 
כגון יוסי אפרתי ויוסף חפנים", ובס' 'לחיים בירושלם' הנ"ל, שם, 
כתב, "ועי' לקמן פ"ט ה"ג, דהוזכר יוסי אפרתי דהיה משמש לרבינו 

הקדוש, ולא ידענו אם הוא הך דהכא".

תשובה ל"מבין חידות"
ובגללו  למנין,  הצטרף  אחד  שאדם  יתכן  איך  לשאלה,  בתשובה 
רוב הכהנים לא יוכלו לשאת כפיים ]לא במקרה של שונא או מודר 

הנאה וכיו"ב[.
נפסק בשו"ע או"ח סי' קכ"ח סכ"ה, "ביהכ"נ שכולה כהנים, אם 
לאחיהם  מברכין,  למי  לדוכן,  עולים  כולם  עשרה,  אלא  שם  אין 
שבשדות, ומי עונה אחריהם אמן, הנשים והטף, ואם יש שם יותר 
אחריהם  עונים  והעשרה  ויברכו,  יעלו  מעשרה  היתרים  מעשרה, 
אמן", ובביה"ל שם כתב, "יותר מעשרה, מלשון זה משמע אפילו יש 
רק אחד עשר ]היינו עם הש"ץ[, האחד מברך, והעשרה יענו אמן... 
ויענו אמן הנשים  כולם,  היה שיעלו  מוטב  זה  באופן  ולכאו' הלא 
כפים, משא"כ  נשיאת  של  דאורייתא  מ"ע  הכהנים  דיקיימו  והטף, 
אם יעלה רק אחד, לדעת איזה פוסקים הוא רק מ"ע מדרבנן. אבל 
באמת זה אינו, דבנידו"ד לפמ"ש הפמ"ג כל עיקרו של הנשי"כ הוא 
לברכו  לו  האומר  ישראל  שום  כאן  אין  דהרי  בעלמא,  מדרבנן  רק 

וכו', ומ"מ אכתי צ"ע".

1 וכ"נ שהבין המלבי"ם בכוונת התוס' בספרו ארצות החיים סי' כ"ג סק"ה, 
והיינו ממה שכתב דיהא נפק"מ בין תירוץ זה לבין תירוץ השני שבתוס' וכנ"ל, 

לענין טלית שאולה, עיי"ש.
נחמד  ספר  בשם  שהביא  מה  י"ח(,  סי'  השדה  פאת  הג'  )מערכת  שד"ח  ועי' 

למראה.
2 דאין לחלק דזהו עכ"פ לאחר התחייה ולא בשעת מיתה, דהא קאי השתא 
אכתי  המצוות  חיוב  דלענין  התחייה,  לאחר  גם  הוא  חפשי'  ד'במתים  למ"ד 

חשובין כמתים, וא"כ ה"נ בשעת מיתה ממש.
ואולם יש לדחות, דלעולם בזמן מיתה ממש, גרע מלאחר התחייה, והריטב"א 

לא קאי אלא על זמן שאחר התחייה לעתיד.
המת  לקבור  דיש  נוטה  ס"ד(,  כ"ג  )סי'  לאו"ח  בבאורו  הגר"א  דעת  והנה   3
עם ציצית, ועל דרך שכתבו התוס' הנ"ל בתירוץ קמא, שאין להסירם בשעת 
הקבורה ממש, ודמ"מ יש בזה משום לועג לרש, כיון דהחיים חייבין והמתים 
פטורין, וכ"כ בביאורו ליו"ד שנ"א סק"א, ולא כפי הנהוג שפוסלין הציצית, או 

שמסירין הטלית לגמרי בשעת הקבורה.
וכן היה דעת הגר"א ז"ל לנהוג בעצמו, וכידוע המעשה המובא בספר מנחת 
יהודה )להגר"י הלוי עפשטיין זצ"ל, בחדושים למו"ק, בהגהותיו לרא"ש פ"ג סי' 
קכ"ז(, וכן בספר עליות אליהו )הערה קי"ט(, דהגר"א ציוה לתלמידו רבי סעדיה 
ז"ל, שלא יסירו הציצית מטליתו במותו. אלא שבשעת פטירת הגר"א, לא היה 
תלמידו רבי סעדיה נוכח בהלוייה, ורק לאחר שהסירו הציצית מטליתו של 
רבי  בא  אז  בעפר,  שכיסוהו  קודם  בנסרים,  הטהור  גופו  כיסו  וכבר  הגר"א, 
סעדיה בבהלה לבית החיים, וזעק שציוה לו הגר"א שלא יסירו הציצית וכו'. 
לרבי  השמים  מן  עיכבו  לחינם  דלא  הכריעו  בדבר,  שדנו  בי"ד  מושב  ואחר 
שאין  משמיא  הוא  אות  וא"כ  הציצית,  הסרת  לאחר  אלא  בא  שלא  סעדיה, 

להטיל הציצית מחדש, ונטמן הגר"א ככל שאר הגדולים וכנהוג בלא ציצית.
ושורש  יסוד  בעל  להחסיד  גם  אירע  שכן  הביא  )שם(,  אליהו  עליות  ובספר 
העבודה, שציוה ג"כ שיקברוהו בטלית מצוייצת, ובשעת הקבורה עצמה אירע 
אלו,  עובדות  ב'  הביא  ס"ג(,  )יו"ד שנ"א  ]ובערוך השולחן  שנפסלה הציצית. 

והמעשה דהגר"א הביא בשינוי קצת, יעויי"ש[.
4 בהא דאמרינן שיש להביט בלבנה בעת הברכה, צע"ק על איזה זמן נאמר כן, 
האם על כל זמן הברכה, או קודם לברכה. ובפמ"ג שם בא"א סק"ח, דקדק בזה, 

וכתב, "עיין מ"א מ"ש, משמע דמותר להסתכל בה עד סיום הברכה, ואח"כ 
בשל"ה  אבל  חרדים,  מספר  כנה"ג  בשם  א"ר  עי'  הפסוקים,  כשאומר  אסור 

דראיה ראשונה קודם הברכה שרי, אבל כשמתחיל אין רואה".
אכן במ"ב סי' רכ"ט סק"ה לענין קשת, כתב, "והמסתכל בו ביותר עיניו כהות, 
המובא  השכנה"ג  את  מביא  סקי"ג,  תכ"ו  בסי'  אולם  ומברך",  רואהו  אלא 
בפר"ח, ומוסיף, "והמ"א בשם של"ה החמיר עוד יותר, דאפילו בשעת הברכה 
אין לו להסתכל בה. אלא רואה אותה פעם אחת כשירצה לברך, ואח"כ לא 

יסתכל בה".
5 ויש בזה פלוגתא בפוסקים, ראה מה שהאריך בספר קידוש לבנה פ"ד, וראה 

להלן בהערה 7.
י"ט,  סי'  במהרי"ל  מש"כ  לענין  נ"מ  יש  כי  הליקוי,  בענין  'להתלמד'  ויש   6
ובלבוש תכ"ו ד', דאחרי הליקוי אין לברך ברכת לבנה, וא"כ צריך לדעת מהו 

ליקוי, וכמו"כ נ"מ לפשט הסוגיא בסוכה כ"ט א', ע"ש.
7 בס' חידותם משתעשעות סי' ע"ט, לענין לומר לבנו קטן שיש קשת, כדי 
לחנכו באמירת הברכה, כתב, "מסתבר דאין לומר, בפרט דאיכא חששא דירבה 
לא  נדברו  אז  בעמח"ס  אמנם  שם".  בשו"ע  כמבואר  ואסירא,  בו,  להסתכל 
חייש לזה, דמהיכ"ת לגזור מדעתינו חששות, ואם צריך להתלמד, מותר )אע"פ 
שלעיקר אמירה לבנו קטן על קשת, לכאו' נראה דאין לומר לו, דלא מצינו 
ולעצם  לו.  יאמר  שלא  חינוכו  זהו  ואדרבא,  בזה,  דיבה  מוציא  בדין  חילוק 
אלא  עצמה,  הקשת  את  להראותו  צריך  אינו  הקשת,  ברכת  אודות  הלימוד 
יכול להראותו בגמ' ופוסקים. וע"ע בחידות"מ שם, הנוקט דלחנכו אפשר ע"י 

שיראה לו הקשת בציור בעלמא(.
8 ומש"כ רש"י ביהושע כ"ד ל', "שהעמידו תמונת חמה על קברו )של יהושע( 
לומר, זה הוא שהעמיד החמה, וכל העובר עליה אומר, חבל ע"ז שעשה דבר 
גדול כזה ומת", עי' בפרדס יוסף עה"ת )יתרו כ' כ'(, דכיון שהכל ידעו שהעמידו 
זה לתכלית שיאמרו חבל וכו', ה"ז מסלק כל חשש כיעור, דומיא דברבים ליכא 

חשדא, כמו שכתב בשו"ע יו"ד קמ"א סוף ס"ד.
9 ובדרכ"ת שם מביא משו"ת עמודי אש, שמוכיח שאפילו כשהיא חסרה ג"כ 
אסור, דהא בלא"ה א"א לעשות כמו שהיא בגדלה וארכה, כמו במנורה ותבנית 
בדרכ"ת,  כפי שהעתיק  ]ואמנם, מתו"ד,  תורה  וע"כ שזה מה שאסרה  היכל, 
ועשו"ת  וצ"ע,  אסירי,  ממש  בגודלם  דוקא  היכל,  ותבנית  דבמנורה  מבואר, 

מנחת יצחק ח"י סי' ע"ג מש"כ בזה, ולענין מנורה הא מקפידים שלא לעשות 
וכבר הארכנו בזה  כלל, עי' בקובץ תשובות למרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, 

בגליון מ"ו, פר' בהעלתך ס"ח, בתשובה למבין חידות[.
וכיו"ב, שעי"ז  ואולי למלמד תלמידים שרוצה לשעשע אותם בשקופיות   10
ובלא"ה צ"ע עד כמה מותר  ולמעשה צ"ע,  ביותר חשק הוא מותר,  לומדים 
על  מרובה  קלקלתו  דלפעמים  כ"כ,  המחשתי  באופן  תשב"ר  לילדי  ללמד 
תקנתו, עי' מש"כ בשו"ת דבר שמואל )למהר"ש אבוהב זצ"ל, סי' רמ"ז(, דברים 
ומסיים שם,  סיפורי תורתינו הקדושה,  בציורים את  לצייר  בענין  כדרבונות 
וראה  בגויים...",.  ויתערבו  זו מן התוכחות הרמוזות בפסוק  "וחוששני שאף 
מש"כ במכתב מאליהו ח"ג עמ' 362, במאמר 'על מתודיקה בלימודי הקודש', 
ע"ש בכל דבריו )ותשו"ח להרה"ג רבי מאיר מונק שליט"א, רו"מ תלמוד תורה 
'תורת אמת' בב"ב, שבעקבות מכתב שנדפס ממנו, נתוודענו למ"מ חשוב זה(, 
ואך למותר הוא להעיר, שכל שינוי, כולל גם להקל על ידי אמצעים שונים, 
ושו"ת  )ועי' משנה הלכות ח"ט סי' ש"מ  גדולי תורה מובהקים  צריך שאלת 

באר משה ח"ז סי' קי"א(.
הי"ג  )פ"ז  ומזיק  זה בהלכות חובל  דין  יש לדקדק שהרמב"ם קבע מקום   11
והי"ד(, ובטוש"ע קבעו ג"כ בחו"מ שפ"ב א', לכוללו עם שאר חיובי תשלומי 
אדם המזיק. וקצ"ע לפי"ז אם החוטף נקרא שמקיים מצוה, או דהוא מצוה 
י' זהובים, הוא רק כמו קנס על שמנע  הבאה בעבירה, דזה שמחייבין אותו 

מחבירו מלעשות מצוה, ואין זה שכר המצוה, שאין למצוה ערך של דמים.
12 והובא במג"א סי' קנ"ו סק"ב בשם הגהות מיימוניות.

13 וביותר יעוין בס' חסידים סי' תרל"א, שהעתיק שהיא מצוה לומר וכו'.
14 עי' בהג' חכמת שלמה בחו"מ )סי' ח' ס"ה(, ובמלא הרועים במו"ק )שם( 
יהודה  ובשו"ת  ועי' בהעמק שאלה בפרשתינו שאילתא ק"ל,  שהניחו בצ"ע. 
יעלה למהר"י אסאד )ח"א או"ח סי' רי"ג(, ובחיד"א בהגהות ברית עולם לספר 
חסידים סימן תרל"א, ובספרו פתח עינים פ"ג דמו"ק דף פ"ב ע"ג ובשם עיון 
ובגליון  החת"ס,  בשם  פ'  סי'  ח"א  תליתאה  ומשיב  שואל  בשו"ת  וכן  יעקב, 
ח'  כלל  חיים  מים  בבאר  הח"ח  דבריו  והעתיק  הנ"ל,  פאה  לירושלמי  הש"ס 

סקי"ז )וכן הביא בתורה תמימה כאן(, ועוד.
ועי' עוד בח"ח שם כלל ב' בבמ"ח, במה שהוסיף להוכיח מזה, דאין בזה היתר 
דאפי תלתא, אף שהיה בפני בי"ד דשלשה עי"ש, וכבר העיר בזה בשואל ומשיב 



תשובה ל"מענינא דסדרא"
בתשובה לשאלה, בהא דאמרו בירושלמי )פאה פ"א ה"א(, "רבי 
בעלי  על  הרע  לשון  לומר  מותר  יונתן  רבי  בשם  נחמן  בר  שמואל 
איסור  שיש  פרשתינו  ע"פ  להוכיח  לכאורה  ניתן  היכן  מחלוקת", 

בדבר.
תנקר",  האלה  האנשים  "העיני  י"ד(,  )ט"ז  בפרשתינו  נאמר  הנה 
ואיתא במועד קטן )ט"ז א'(, "ומנלן דאי מתפקר בשליחא דבי דינא, 
ואתי ואמר, לא מיתחזי כלישנא בישא, דכתיב העיני האנשים ההם 
תנקר", ופרש"י, "דאי מתפקר בשליחא דרבנן, כלומר שחירף שליח 
דין, ושליח אמר חירפני, העיני האנשים ההם תנקר, אי לאו  בית 
דשליח דאמר ליה למשה, משה לא הוה ידע". הרי מבואר שלמדו 
לשליח  מותר  בי"ד,  מיוחד שאדם המחרף שליח  היתר  זה  מפסוק 

הבי"ד לומר עליו לשה"ר בפני הבי"ד.
להתיר  מקרא,  כן  למילף  הוצרכו  דלמה  לתמוה,  יש  ולכאורה 
לומר  דמותר13  מבואר  )הנ"ל12(  הירושלמי  לדברי  והרי  זה,  לשה"ר 
י"ד(,  א'  )מ"א  מהפסוק  זאת  ולמדו  מחלוקת,  בעלי  על  הרע  לשון 
"ואני אבוא אחריך ומלאתי את דבריך", והלא אין לך בעלי מחלוקת 

יותר מדתן ואבירם.
לומר  בסתם  היתר  אין  באמת  הבבלי  שלדעת  לכאורה,  ומשמע 
להתיר  מיוחד  ללימוד  הוצרכו  ולכן  מחלוקת,  בעלי  על  לשה"ר 
בבאר  להח"ח  ועי'  ואבירם.  דתן  על  לשה"ר  לדבר  הבי"ד  לשליח 
מים חיים כלל ח' סקט"ז, שכתב דבאמת הרי"ף והרא"ש והרמב"ם 

השמיטו דין זה דהירושלמי.
ואולם כבר עמדו בענין זה רבים מהמפרשים ז"ל14, וכתבו שיש 
בבעלי  לספר  זה  היתר  כל  דבאמת  לכו"ע,  הירושלמי  דברי  לקיים 
אבל  המריבה,  להשקיט  כדי  בו  שיש  בענין  דוקא  הוא  המחלוקת, 
תשובתם  את  למשה  שאמר  השליח  בענין  והלכך  לא,  אחר  בענין 
המחלוקת,  להשקיט  תועלת  היה  לא  כבר  בזה  ואבירם,  דתן  של 
בכה"ג  שגם  למדו,  שפיר  ומזה  להיפך,  לגרום  יכל  אדרבה  אלא 
מותר לשליח בית הדין, לספר בפני הבי"ד, אף שכבר אין בו תועלת 

להשקיט המחלוקת15.

תשובה ל"מענינא דירחא"
בתשובה לשאלה, באיזה חודש מצינו, שגם להנוהגים לברך הלבנה 
תיכף לאחר ג' ימים, מ"מ יש בו טעם להמתין עוד כמה ימים )מלבד 

בחודש אב ותשרי(.
התשובה היא, בחודש סיון, דיעוין בהג' חכמת שלמה )להגרש"ק 
שלי  תורה  "בחדושי  שכתב,  ס"ב(,  תכ"ו  סי'  או"ח  זצ"ל16,  קלוגר 
לאלו  דאף  שם  העליתי  תק"צ17,  שנת  השבועות  חג  על  במאמר 
הסוברים שאין ממתינים עד ז' )ימים( מעת לעת, ומקדשין הלבנה 
ראוי להמתין בקידוש הלבנה עד אחר  קודם, מ"מ בחג השבועות 

יו"ט, כמו ביוה"כ וט' באב.
ונעשו  )הואיל(  תורה,  מתן  אחר  עד  להמתין  דראוי  והטעם 
נתחזקו  תורה(  מתן  )בשעת  אז  וגם  התורה,  בכח  שלנו  המאורות 
חז"ל  וכמו שאמרו  תורה,  עד מתן  ברפיון  תלויין  המאורות, שהיו 
בה"א  ל"א(,  א'  )בראשית  'יום הששי'  נאמר  דלכך  א'(,  פ"ח  )שבת 
יתירה, שכולם היו תלויין בששי בסיון, וכן אמרו חז"ל )שם( ארץ 
יראה ושקטה, דתחילה יראה ולבסוף שקטה, ואם לא בריתי יומם 
תלויין  המאורות  היו  ולכך  שמתי,  לא  וארץ  שמים  חוקות  ולילה 
ברפיון עד יום ששי בסיון, אז נתחזקו ונתאמצו, ונתחדשו אז, לכך 
עד אחר  בקידוש הלבנה  יש להמתין  ולכך  כנבראו מחדש,  נחשבו 

יו"ט, כנלפענ"ד נכון ודו"ק".
ואמנם כמדומה שאף הנוהגים להמתין בחודש אב ותשרי, מ"מ 

בחודש סיון אין נוהגים להמתין18.

תשובה ל"כתב חידה"
מי אני: "קרח ]בן יצהר[".

דמות הקשורה: "ַוִּיַּקח קַֹרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲאִביָרם 
ְּבֵני ֱאִליָאב ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן". במדבר ט"ז א'.

חמת בזיונות זכיתי – שמחמת הבזיונות שבני קרח ביזו את קרח 
אביהם, הוא זכה כדלהלן.

שבני קרח ביזו את קרח אביהם, כדאיתא בילקוט קרח תשנ"ב 
לפייסו  קרח  לפני  בא  רבינו  בה משה  אותה שעה  על  מ"ד(,  )אות 
קרח  אצל  יושבין  קרח[  ]בני  שהיו  "שבשעה  עליו,  שנחלק  לאחר 
אביהן, רואין את משה וכובשין את פניהן בקרקע. אמרו, אם נעמוד 
מפני משה רבינו, אנו נוהגין בזיון באבינו, וכבר נצטוינו על כבוד אב 
ואם, ואם לא נעמוד, כבר כתיב )ויקרא י"ט ל"ב( ִמְּפֵני ֵׂשיָבה ָּתקּום, 
מוטב שנעמוד מפני משה רבינו, אע"פ שאנו נוהגין בזיון באבינו. 
באותה שעה הרחישו את לבם בתשובה, עליהם אמר דוד )תהלים 

מ"ה ב'(, ָרַחׁש ִלִּבי ָּדָבר טֹוב".
שנמנעה גדיעת שושלתי – שמחמת הבזיונות שבני קרח ביזו את 
ידי  קרח אביהם, וכדלעיל, זכה קרח שנמנעה גדיעת שושלתו, על 

הצלתם של בניו שהמשיכו את שושלתו.
שמחמת הבזיונות שבני קרח ביזו את אביהם, הם הרחישו את 

ליבם בתשובה, ועל ידי זה ניצלו, שלא מתו יחד עם כל משפחתם.
שלולי שבני קרח חזרו בתשובה, הם היו צריכים למות בבליעה, 
אָֹתם  ַוִּתְבַלע  ִּפיָה  ֶאת  ָהָאֶרץ  "ַוִּתְפַּתח  ל"ב(,  ט"ז  )במדבר  וכדכתיב 
ְוֶאת ָּבֵּתיֶהם ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלקַֹרח ְוֵאת ָּכל ָהֲרכּוׁש", והם בכלל 
במחלוקתו,  עמו  יחד  היו  שהם  ובמיוחד  לקרח',  אשר  האדם  'כל 
ניצל  דהוא  שמאן  מוזכר  שלא  בפרשה,  הפסוקים  פשטות  גם  וכך 
"ּוְבֵני  י"א(,  כ"ו  )שם  פינחס  בפרשת  שכתוב  אלא  קרח.  ממשפחת 
קַֹרח ֹלא ֵמתּו", ודרשו חז"ל בסנהדרין ק"י א', "מקום נתבצר להם 
בגיהנם וישבו עליו ואמרו שירה", ופירש"י שם, "התקין להן הקב"ה 
מקום גבוה, שלא העמיקו כל כך בגיהנם, ולא מתו". ופשטות דברי 
ושושלת  ילדים  להוליד  וודאי שהפסיקו  אך  לא מתו,  הגמ', שאכן 

משפחתם נפסקה19.
אכן לפי זה, שלא נשאר בין החיים זרע לקרח, עדיין צריך להבין 
ַהָּקְרִחי",  "ִמְׁשַּפַחת  נ"ח(  שם  )שם  פינחס  בפרשת  הוזכרו  היאך 
שמשמעותו היא שהיו לו לקרח זרע ומשפחה. ובמיוחד שפסוקים 
אלו של מנין משפחות בני לוי, הם אודות מצב בני לוי בתקופת סוף 
שנת הארבעים ליציאת מצרים, לאחר שחטאו במדין ומתו במגיפה, 
ֶאל  ַוּיֹאֶמר ה'  ַהַּמֵּגָפה  "ַוְיִהי ַאֲחֵרי  ב'(,  וכדמפורש בקרא )שם א' – 
למעלה  זה  והיה  ִיְׂשָרֵאל...",  ְּבֵני  ֲעַדת  ָּכל  רֹאׁש  ֶאת  ְׂשאּו  מֶֹׁשה...  
)שם  עזרא  האבן  מוכיח  אלא  קרח,  מעשה  לאחר  שנה  משלושים 
שנקראו  החיים,  בין  שנשאר  זרע  לקרח  לו  שהיו  שמכאן  י"א(, 

משפחת הקרחי.
עוד כתב האבע"ז שם להוכיח כן, מהא שבספר דברי הימים )א' 
ו' ח' - י"ג, י"ח - כ"ג(, מוזכרים תולדות זרעו של קרח עד לשמואל 
הנביא ובניו שהיו המשוררים הנקראים הקרחים. ועוד, שמזמורים 
רבים בתהלים נכתבו על ידי בני קרח, כגון )מ"ב א'(, "ַלְמַנֵּצַח ַמְׂשִּכיל 
ִלְבֵני קַֹרח". )מ"ד א'(, "ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני קַֹרח ַמְׂשִּכיל". וכן מ"ה א', מ"ו 
שספר  א',  ט"ו  ב'  י"ד  בב"ב  ואיתא  א'.  ומ"ט  א'  מ"ח  א',  מ"ז  א', 
תהלים נכתב ע"י עשרה זקנים, ומתוכם שלשת בני קרח. ולפי כל 
האמור משמע, שדברי הפסוק 'ובני קרח לא מתו', הכוונה כפשוטו, 
שהמשיכו בחייהם וילדו בנים, ולכאורה הוא דלא כפשטות דרשת 

חז"ל שנתבצר להם מקום בגיהנם.
איברא, שהמדקדק בדברי האבע"ז יראה, שהוא מיישב את דבריו 
עם פשטות דברי חז"ל, שכתב, "...והזכיר הכתוב ובני קרח עם בני 
ראובן, בעבור כי בני דתן ואבירם גדולים וקטנים מתו, והנה רעת 
דתן ואבירם קשה מרעת קרח", שמבואר בדבריו שרק בניהם של 
דתן ואבירם מתו גדולים וקטנים, ואילו בני קרח, יתכן ורק הגדולים 
מתו, ואילו הקטנים, ניצלו, ומהם המשיכה שושלתו של קרח, והם 

וזרעם נזכרים כמשפחת הקרחי.
ויעויין בתרגום יונתן )שם י"א( שאיתא שם להדיא דלא כפשטות 
דרשת חז"ל שבני קרח נתבצר להם מקום בגיהנם, "ּוְבנֹוי ְדקַֹרח ָלא 
ִמיתּו  ָלא  ְנִבָיא,  ְדמֶׁשה  אּוְלָפָנא  ָּבַתר  ַוֲאָזלּו  ַדֲאבּוהֹון,  ְּבֵעיָטָתא  ֲהוֹו 
ִּבְבִליַעת ַאְרָעא". שמפורש  ְוָלא ָטְמעּו  ִּביֵקיְדָּתא,  ְוָלא ָלקּו  ְּבמֹוָתָנא, 

שלא נטמנו בבליעת הארץ20. 
היאך  בקושיתינו,  נתקשה  א'(,  )מ"ב  על תהלים  בפירושו  ברש"י 
יתכן שבני קרח שנתבצר להם מקום בגיהנם, המשיכו את שושלתם 
וחיברו את ספר התהלים יחד עם העשרה זקנים, ולכך פירש, "לבני 
קרח. אסיר ואלקנה ואביאסף, הם היו תחלה בעצת אביהם, ובשעת 
המחלוקת פרשו, וכשנבלעו כל סביבותיהם ופתחה הארץ את פיה, 
נשאר מקומם בתוך פי הארץ, כענין שנאמר ובני קרח לא מתו, ושם 
אמרו שירה, ושם יסדו המזמורים הללו, ועלו משם ושרתה עליהם 
רוח הקודש, ונתנבאו על הגליות ועל חורבן הבית ועל מלכות בית 

דוד".
המעיין במדרשים יראה, שדרשות רבות נאמרו על בני קרח היכן 
בדיוק היו, ומה היה המקום שנתבצר להם בגיהנם. ועיקר מקומם 
מ"ט,   - מ"ב  בפרקים  תהלים  על  המכירי  ובילקוט  תהלים  במדרש 

וע"פ דרשות חז"ל הללו, יתבארו הדברים עוד יותר, ואכמ"ל.
נענשתי בכפל אסונות – שקרח נענש בכפל אסונות, שגם נענש 

עם הנשרפים, וגם נענש עם הבלועים.
קרח  שעדת  הבלועים,  עם  וגם  הנשרפים  עם  גם  נענש  שקרח 
נענשו בב' עונשים שונים, חלקם נענשו בבריאה חדשה שהאדמה 
פתחה את פיה ובלעה אותם, וכמפורש בקרא )במדבר ט"ז ל"א – 
ל"ג(, "ַוְיִהי ְּכַכֹּלתֹו ְלַדֵּבר ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּתָּבַקע ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 
ְוֵאת  ָּבֵּתיֶהם  ְוֶאת  אָֹתם  ַוִּתְבַלע  ִּפיָה  ֶאת  ָהָאֶרץ  ַוִּתְפַּתח  ַּתְחֵּתיֶהם. 
ָלֶהם  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ֵהם  ַוֵּיְרדּו  ָהֲרכּוׁש.   ָּכל  ְוֵאת  ְלקַֹרח  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ָּכל 
דתן  והם  ַהָּקָהל",  ִמּתֹוְך  ַוּיֹאְבדּו  ָהָאֶרץ  ֲעֵליֶהם  ַוְּתַכס  ְׁשאָֹלה  ַחִּיים 
אבירם ובני ביתם וכל האדם אשר לקרח שם, וכפשטא דקרא שם 
כ"ו י' ודברים י"א ו' ]והנראה שאשתו של קרח, זו שעוררה את כל 

המחלוקת, היתה בין הבלועים[.
וחלקם נענשו באש שיצאה מאת ה', כמפורש בקרא )שם ל"ה(, 
ַמְקִריֵבי  ִאיׁש  ּוָמאַתִים  ַהֲחִמִּׁשים  ֵאת  ַוּתֹאַכל  ה'  ֵמֵאת  ָיְצָאה  "ְוֵאׁש 

ַהְּקטֶֹרת", והם המאתים וחמשים איש, כמפורש בקרא.
והנה, מה היה עונשו של קרח, לא נכתב להדיא בפסוק, ונחלקו 
בסנהדרין ק"י א' )ע"פ פרש"י( במה נענש. דעת רבי יוחנן, שקרח לא 
נענש בין השרופים וגם לא בין הבלועים21, אלא מת במגפה22. וזאת 
ַוִּתְבַלע  ע"פ מה שכתוב בפסוק )שם ל"ב(, "ַוִּתְפַּתח ָהָאֶרץ ֶאת ִּפיָה 
ָהֲרכּוׁש".  ָּכל  ְוֵאת  ְלקַֹרח  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ָּכל  ְוֵאת  ָּבֵּתיֶהם  ְוֶאת  אָֹתם 
ודרשו, 'את כל האדם אשר לקרח', 'ולא קרח עצמו', שקרח לא היה 
בין הבלועים. ואף לא היה בין הנשרפים, שבפסוק כתוב )שם ל"ה(, 
ַמְקִריֵבי  ִאיׁש  ּוָמאַתִים  ַהֲחִמִּׁשים  ֵאת  ַוּתֹאַכל  ה'  ֵמֵאת  ָיְצָאה  "ְוֵאׁש 
ַהְּקטֶֹרת", וכן )שם כ"ו י'(,  "...ַּבֲאכֹל ָהֵאׁש ֵאת ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש 
ְלֵנס", דהיינו, שרק מאתים וחמשים איש היו בין הנשרפים,  ַוִּיְהיּו 
אודות  הפסוקים  ומשמעות  שהיות  הוא,  הגמ'  ודיוק  קרח,  ולא 
המחלוקת, שמנין המאתים וחמשים הם מלבד קרח, כדכתיב )שם 
ט"ז י"ז(, "ּוְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ּוְנַתֶּתם ֲעֵליֶהם ְקטֶֹרת ְוִהְקַרְבֶּתם ִלְפֵני 
ה' ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ַמְחּתֹת ְוַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִאיׁש ַמְחָּתתֹו", 

שמלבד קרח ואהרן, היו מאתים וחמשים איש.
ודעה נוספת מביאה הגמ' שם, "במתניתא תנא, קרח מן השרופין 
ְוֶאת  אָֹתם  ַוִּתְבַלע  י'(,  כ"ו  )שם  דכתיב  הבלועים,  מן  הבלועין.  ומן 
קַֹרח. מן השרופין, דכתיב )שם ט"ז ל"ה( ")ותצא אש מלפני ה'( ]ְוֵאׁש 
ָיְצָאה ֵמֵאת ה'[ ַוּתֹאַכל ֵאת ַהֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש, וקרח בהדייהו23". 
וביאור דברי הגמ', שהיות וקרח היה מן מקריבי הקטרת, לכך הוא 

נשרף עמהם. 
וכן איתא בתנחומא ט', "אלו היו נבלעים ואלו היו נשרפין, וקרח 
מחתתו,  איש  ואהרן  ואתה  משה,  לו  שאמר  השרופים,  בין  עומד 
וקרח לקה יותר מכלם, שנשרף ונבלע... להט האש תחלה לעיני כל 
השרופים, ובידו היתה המחתה והקטרת בה, וקפלתו האש ככדור, 
והאש מגלגלת בו עד שהביאתו לפי הארץ לבין הבלועים, שנאמר 
שכתב,  מן,  ד"ה  א'  ק"י  בסנהדרין  ברש"י  וע"ע  הארץ...".  ותפתח 
הבלועין  מקום  עד  נתגלגל  ואח"כ  קיים,  וגוף  נשמתו  "שנשרפה 

ונבלע".
גם  בכפל אסונות, שהיה  נענש  – שקרח  למנוע תרעומות  בכדי 
תרעומות  למנוע  כדי  וזאת  וכדלעיל,  מהבלועים,  וגם  מהנשרפים 

משותפיו למחלוקת.
למנוע  כדי  מהבלועים,  וגם  מהנשרפים  גם  להיות  נענש  שקרח 
מהם טענות, כדאיתא בתנחומא ט', שהיות וקרח היה יוזם ומעורר 
ראשי  וחמשים  מאתים  אותם  כל  את  כינס  והוא  המחלוקת, 
כדאיתא  ומעשיותיו,  דבריו  ידי  על  למחנהו  וצירפן  סנהדריות, 
בארוכה בתנחומא ג', ולא בכדי היא נקראת על שמו 'מחלוקת קרח 
הקטורת  מקטירי  עם  נשרף  היה  קרח  אילו  כן,  על  אשר  ועדתו', 
ולא נבלע, היו "הבלועים מתרעמין ואומרים שלא הביא עלינו את 
הפרענות הזה אלא קרח, והרי הן נבלעין וקרח נצול". וכן, אילו קרח 
היה נבלע ולא נשרף, "היו השרופים מתרעמין ואומרין, שלא הביא 
ניצול,  והוא  נשרפין  הן  והרי  קרח  אלא  הזה  הפרענות  את  עלינו 

לפיכך נדון בשתי מיתות"24.
מי שגרם את טעותי – שמי שגרם לקרח לטעות ולצאת למחלוקת 

עם משה רבינו, היה שמואל הנביא שמיוצאי חלציו.
שמחמת שמואל הנביא טעה קרח ויצא במחלוקת כנגד משה רבינו, 
כדאיתא בתנחומא ה', וכעי"ז פרש"י, "וקרח שפקח היה, מה ראה 
לשטות הזו. אלא עינו הטעתו25. ראה שלשלת גדולה עומדת הימנו, 
"מֶֹׁשה  ו'(  שמואל ששקול כנגד משה ואהרן, שנאמר )תהלים צ"ט 
משמרות  וארבע]ה[  ועשרים  ְׁשמֹו,  ְּבקְֹרֵאי  ּוְׁשמּוֵאל  ְּבכֲֹהָניו  ְוַאֲהרֹן 
עומדות מבני בניו, שכלן מתנבאין ברוח הקדש, שנאמר )דהי"א כ"ה 
ָקֶרן.  ְלָהִרים  ָהֱאֹלִהים  ְּבִדְבֵרי  ַהֶּמֶלְך  חֵֹזה  ְלֵהיָמן  ָבִנים  ֵאֶּלה  ָּכל  ה'(, 

אמר, אפשר הגדלה הזו עתידה לעמד ממני ואני אובד".
ושמואל היה מיוצ"ח של קרח, כפי שכתוב יחוסו עד לאביאסף בן 

קרח, בספר דבה"י )א' ו' י"ח – כ"ב(.
שמחמתו  שמואל,  של  אמו  שחנה   – שקיעתי  את  מנעה  אמו 
נגרמה טעותו של קרח, היא בתפילותיה מנעה את המשך שקיעתו 

של קרח.
שחנה היתה אמו של שמואל, מפורש בפסוק )ש"א א' כ'(, "ַוְיִהי 
ִּכי  ְׁשמּוֵאל  ְׁשמֹו  ֶאת  ַוִּתְקָרא  ֵּבן  ַוֵּתֶלד  ַחָּנה  ַוַּתַהר  ַהָּיִמים  ִלְתֻקפֹות 

ֵמה' ְׁשִאְלִּתיו".
אותם  שכל  קרח,  של  שקיעתו  המשך  את  מנעה  בתפילתה  וחנה 
השנים שעברו מבליעתו של קרח באדמה, היה מעמיק ומוסיף, כדאיתא 
יוסי,  נ' א'(, "דאמר ריב"ל בשם רבי  בירושלמי סנהדרין )פ"י ה"א, דף 
כך היתה עדתו של קרח שוקעת ויורדת...", עד שעמדה חנה ונתפללה 
כדאיתא  ַוָּיַעל",  ְׁשאֹול  מֹוִריד  ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  ה'  ו'(,  ב'  )ש"א  עליהם 
חנה  שעמדה  "עד  ויורדת,  שוקעת  היתה  קרח  שעדת  שם,  בירושלמי 
וכתב  ויעל".  שאול  מוריד  ומחיה  ממית  ה'  ואמרה,  עליהם,  ונתפללה 

הפני משה שם, שעל ידי תפילתה של חנה, "קמו מלשקוע עוד יותר".

שם.
15 כן כתב בגליון הש"ס הנ"ל, והביאו הח"ח בבמ"ח שם לדינא, וכ"כ במהר"י 
אסאד )שם(, וכן בשואל ומשיב )שם(, דדי היה לו לומר שמחזיקין במחלוקת 
עדיין, ולמה הוצרך להוסיף כהנה וכהנה. ועוד כתב, שבאמת לא התירו בבעלי 
מחלוקת, אלא באותו לשון שאמרו לו, וכאן י"ל שהם כיוונו לעצמם, והשליח 
מדנפשיה הוסיף שכיוונו למשה ]וכעי"ז ברש"ש, שהם אמרו בלשון נסתר, 'כי 
'כי ישתרר', והשליח שינה ואמר בלשון נוכח, 'העליתנו', 'תשתרר'[,  העלנו', 
ובזה מיושב מה שלמדו כן מסיפיה דמילתייהו, ולא ממ"ש תחילה לא נעלה 
וכו'. ועי' כמו"כ בהעמק שאלה בפרשתינו. וכיסוד זה מבואר בקובץ הערות 
סי' ע' דהותרו כמה דברים לתועלת, וה"נ הותר על בעלי מחלוקת להשקיט 

המריבה עי"ש.
ועי' עוד מה שהובא בכ"ז בגליון כ', פ' תולדת תשס"ח, בתשובה ל'מעשה רב' 
הערה 7, ובגליון מ"ט, פ' חקת תשס"ח, בתשובה ל'מעניינא דסדרא', וכן בגליון 

קל"א פ' פינחס תש"ע, בתשובה ל'לחכימא ברמיזא'.
16 אשר היום ל' לחודש סיון, א' דר"ח תמוז, הוא יום פטירתו, ויהיו הדברים 

לע"נ.
17 כן הוא בספרו 'כרם שלמה', במאמר י"ב בסופו, בשינוי לשון.

18 והיינו, או שמקדשין תיכף אחר ג' למולד, או שממתינים למוצ"ש שקודם 
שבועות )בשנים שלא חל שבועות במוצ"ש(.

מפני  במוצ"ש  הלבנה  לקדש  להדר  שיש  דכשם  סק"ה(,  )תכ"ו  בא"ר  ומש"כ 
בגדים נאים וכו', ה"נ במוצאי יו"ט, וכתב עליו הפמ"ג בא"א שם סק"ב, דהיינו 
שבועות )כי לא יתכן יו"ט אחר לקדש הלבנה, זולת שבועות(, מ"מ אין הכוונה 
דבדוקא ימתינו ויקדשו רק לאחר שבועות, אלא קאי בשנים שאין מוצאי שבת 
הראוי לברכה קודם שבועות, או שחל שבועות במוצ"ש, או שהיה יכול לקדש 

והמתין ולא קידש, דאז עדיף שיקדש במוצאי שבועות משום בגדים נאים. 

19 אמנם אפשר לומר לבאר דברי הגמ', כדברי רש"י שכתב 'ולא מתו', כלומר, 
א'(,  )מ"ב  התהלים  על  בפירושו  שביאר  וכפי  האדמה,  מתוך  ויצאו  שניצלו 

הובא להלן.

20 ולשיטת התרגום יונתן, הרי בני קרח לא היו כלל ב"עיטנא דאבוהון", בעצת 
נענשים בחטאי  גדולים היו, שאינם  יענשו, שהרי  וא"כ פשוט שלא  אביהם, 

אביהם וכדמפורש בקרא )דברים כ"ד ט"(, "...ּוָבִנים ֹלא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות ִאיׁש 
ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו".

21 ודברי רבי יוחנן אלו טעונים הבנה, היתכן וקרח שגרם את כל זאת, לא יהיה 
בין הבלועים ואף לא בין השרופים.

לא חטא  יוחנן, שקרח  רבי  דעת  לא, שביאר את  ד"ה  בח"א  עיין במהרש"א 
כ"כ שטעה, כדאיתא בגמ' שראה שלשלת יוחסין הבאה ממנו, ולכך לא נענש 
משה  על  דיבה  שהוציא  בעבור  במגפה,  מת  אלא  יותר,  החמורים  בעונשים 
ישראל.  ארץ  על  דיבה  שהוציאו  על  במגפה  המרגלים  שמתו  כמו  ואהרן, 
ומן  נענש קרח בכפל אסונות, שהיה מן השרופין  אך לדעת תנא דמתניתא, 

הבלועים, לפי שהיה בעל המעשה וחטא הרבים תלוי בו.

יוחנן, היאך יתכן שקרח שהיה  יהוידע שמאוד נתקשה בדעת רבי  וע"ע בבן 
בעל המחלוקת והוא הסית והחטיא את כל עדתו לחלוק, ינצל מאותה בליעה, 
הבריאה שה' ברא במיוחד לאותם בעלי מחלוקת. ועוד שאשתו ובניו וממונו 
יבלעו והוא ינצל מהבליעה ואף מן השריפה ורק ימות במגפה. והוסיף להקשות, 

דמה יעשה רבי יוחנן עם הפסוק )שם כ"ו י'(, ַוִּתְבַלע אָֹתם ְוֶאת קַֹרח.

וביאר בדרך מחודשת, שודאי אף לרבי יוחנן קרח נשרף ונבלע, אבל הוא לא 
קרח  ואילו  נשרף,  גופם  הנשרפים,  שכל  ולבלועים,  לנשרפים  בעונשו  דמה 
נשרפה רק נשמתו, לא גופו, כעין שריפת בני אהרן, ולאחר שנשרף התגלגל 

גופו ונבלע יחד עם שאר הבלועים, אלא שכבר היה מת בשעת בליעתו.

ניתן  שלא  השרופין",  מן  ולא  הבלועים  מן  לא  "קרח  ר"י,  דברי  את  ומבאר 
למנות את קרח, לא יחד עם שאר הבלועים ולא עם שאר הנשרפים. "לא מן 
הבלועין, דכתיב, ְוֵאת ָּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ְלקַֹרח, ולא קרח", שלא ניתן למנות את 
קרח יחד עם שאר הבלועים, כי כל הבלועים נבלעו בחייהם, וכדכתיב )שם ט"ז 
ל"ג(, "ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשאָֹלה...", ואילו קרח נבלע במותו. ויחד 
עם זה לא יקשה היאך נאמר בפסוק "ַוִּתְבַלע אָֹתם ְוֶאת קַֹרח", דאדרבה, מפסוק 
זה משמע שהיו ב' בחינות של בליעה, האחת 'ותבלע אתם', כל משפחתו של 
באופן  נבלע  שהוא  קרח',  'ואת  והשניה,  חיים,  שנבלעו  ואבירם,  ודתן  קרח 

אחר, כשכבר מת.

ועל דרך זו מבאר את המשך דברי ר"י, "ולא מן השרופין, דכתיב, ַּבֲאכֹל ָהֵאׁש 

ֵאת ֲחִמִּׁשים ּוָמאַתִים ִאיׁש, ולא קרח", שלא ניתן למנות את קרח יחד עם שאר 
הנשרפים, שמשמעות הפסוק שהאש אכלה אותם, שנשרף גופם כמו עצים, 

ואילו קרח, גופו לא נשרף כלל, אלא רק נשמתו, על כן אינו נמנה עמם.

]ועל פי דברי הבן יהוידע יש ללמוד פשט מחודש בדברי רבי יוחנן שאמר 'אלא 
שמת  כפשוטו,  ולא  ה',  לפני  כשניגף  היתה  קרח  של  שמיתתו  במגפה',  מת 

במגפה שהיתה לאחר מעשה קרח[.

ומוסיף הבן יהוידע ומבאר, שכל זה לר"י, אבל לתנא של הברייתא, מחשיב 
את קרח בין הבלועים ובין הנשרפים, דכיון דסוף סוף נבלע, מה לי נבלע חי 
ומה לי נבלע מת, וכן לגבי השריפה, מה לי אם נשרפה רק נשמתו או כל גופו, 

לכך הוא מונם יחדיו.

22 ובהא דאמר רבי יוחנן שמת במגפה, כוונת דבריו לאותה המגפה שהיתה 
לאחר מעשה קרח, שמתו בה ארבעה עשר אלף ושבע מאות, ושנעצרה ע"י 
ג"כ המשך  היתה  זו  ומגפה  ט"ו(.   - י'  י"ז  )שם  בפסוקים  וכמפורש  הקטורת, 
ותוצאה ממעשה קרח, שהרי היא באה מפני התלונות שהיו לבני ישראל על 

משה ואהרן שהמיתו את עם ה' במחלוקת קרח. )שם ו'(. 

דבר  פסוק  מאותו  לומדים  ר"י  וגם  התנא  גם  היאך  שם,  ברש"י  ויעויין   23
והיפוכו, שלתנא למדים מהפסוק שקרח היה אף מן השרופים, ולר"י למדים 

שלא היה ביניהם.

24 אכן אף לדעת התנחומא, לא מצאנו שמת אף במגפה, ומדוע לא חששו 
לתרעומת אנשי המגפה. אפשר לומר שלא שייכא כ"כ תרעומת לאנשי המגפה, 

שאם קרח מת כבר, מה שייך שיתרעמו שימות שוב.

במגפה', שמת  'מת  כוונתו  שאין  פירש,  שרש"י  וכפי  ר"י,  לדעת  שאף  ויתכן 
במגפה זו, אלא שמת בדרך של מגפה, ולא בבליעה או בשריפה. דאי לאו הכי, 
יקשה, היאך כל עדתו מתו כבר בעונשים שונים ומשונים של בליעה ושריפה 
ורק קרח שהוא היה היוזם של כל זה, ניצול יחידי, הרי אין לך ראיה גדולה מזה 
על צדקותו, ושוב תתעורר כל המחלוקת מחדש, ביתר שאת וביתר עוז. אלא 

בהכרח שמיד מת באיזה אופן שהוא, ולא אח"כ במגפה.

25 עיין בגן רוה עה"ת, ביאור נפלא במה היתה טעותו של קרח.
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הפרסים לשבוע זה:  "מרומי שדה – חידושי הנצי"ב על הש"ס", ג"כ.

עוד  שלושה זוכים נוספים, כל אחד  בספר "הליכות שלמה לגרש"ז אויערבך זצ"ל", על הלכ' תפילה.

הפרס לשבוע זה על "סיפור ושאלה בצידו":  שלושה זוכים, כל אחד "דברי יחזקאל".

רבבות עמך בית ישראל, ובראשם מרנן ורבנן, ארזי הלבנון ואדירי התורה, 
תלמידי חכמים מופלגים וצדיקים, באו ביום ג' האחרון לחלוק כבוד למרן 
החכמים  התלמידי  מזקני  דעה,  לדור  האחרונים  מהשרידים  אחד  זצוק"ל, 
לתורה  עדרים  עדרים  וגידל  שבדור, שהרביץ תורה למעלה משבעים שנה, 
ועמלה, ונשא על ליבו הטהור את משא הדור, מתוך אחריות גדולה להמשכת 

התורה בטהרתה.

כל אחד ואחד מהמלוים, במיוחד אלו שדמעתם על לחָים, ליבם קרוע מצער, 
שהלכו ב'דרכי בני ברק האבלות', היוה עדות נאמנה על חלקו הגדול והעצום 
בעולם הבא של הנפטר הענק, כדברי רב יהודה בשם רב שמואל בר שילת 
בשם רב, "מהספדו של אדם ניכר אם בן עולם הבא הוא אם לאו", וכפרש"י 
שבחו",  ומספרים  דמעות  ומורידין  עליו  בוכין  הכל  היה,  כשר  "שאם  שם, 
וכמסקנת הסוגיא, שדרך בני אדם שאינם מתעוררים לבכות אחר אדם זקן 
שנפטר, ואף אם יעמוד ספדן מוצלח, הוא לא יצליח לעוררם, אבל אם מדובר 
ב'בן עולם הבא', כאשר יעמוד ספדן ויעורר את הציבור, למרות זקנותו הרבה 

של הנפטר, יבכו עליו כולם.

רבים שלא זכו להכיר, שלא זכו להתקרב, גם הם נראו מלווים, אך עדותם 
אותם  כל  היו  להלויה,  והלכו  תלמודם  את  שסגרו  במה  טעו  שלא  כך  על 
אלפי תלמידי חכמים, שרובם ככולם לא מפסיקים מלימודם לשום דבר, ובכל 
זאת הרגישו חובה בנפשם לעזוב את בית המדרש, ולהשתתף בלויה הזועקת 
ומכרזת על 'כבוד התורה', עד שאף ילדים קטנים שבאו יחד עם הוריהם, ראו 
והפנימו עמוק בליבם הקטן, שכל אלו עזבו את בית  את הרבבות הרבים, 
מדרשם, חלקם אף נסעו שעה ארוכה, וכל זאת, למען כבוד התורה, המגיע 

למי שעמל כל חייו בתורה.

החיזוק הגדול בלויה כזו, שאין מי שלא יחפוץ שלאחר אריכות ימיו ושנותיו 
תורה,  עמלי  ורבבות  ותלמידיהון,  רבנן  ישראל,  שגדולי  כזו,  ללויה  יזכה 
כולם יקבצו ויבואו. אפילו בלעם הרשע כבר רצה וחפץ בלוויה כזו, כשאמר 

)במדבר כ"ג י'(, "...ָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכמֹהּו".

דבר פשוט הוא, שלא ניתן כלל להשוות לוויה זו, עם לוויותיהם של אותם 
שקצים ורמשים, שכל חייהם היו מרדף אחר תאוות ועבירות, שבמסוה של 
אלו  שיכלו,  ככל  הציבורית  מהקופה  ונטלו  לעצמם  רק  דאגו  הכלל,  דאגת 
הנקראים "גדולי האומה", הקבורים להם בחלקה יחד עם חמור שעצמותיו 
הועלו מוינה שבאוסטריה או מבזעל שבשווייץ, לאחר שלא מצאו דבר בקברו 
של אותו הוזה, שביקש להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים על ידי המרת 

דתם, שחלקה זו נמצאת באותה שדרה הקרויה על שמו של אותו אחד.

מי הם אלו שליוו אותם, כל מיני אנשים רעים וחטאים לה' מאוד, עם כמה 
תמימים שלא זכו לקיים כמעט מצוות. מה אמרו עליהם בהספד, אפילו מצוה 
אחת לא מצאו לשבחם, השבח)?...( היחידי שיכלו לומר, שאהבו לאכול או 
שירו  הירי  מטחי  החושים.  כל  כלות  עד  להשתכר  נהגו  אף  וחלקם  לישון, 
לכבודם, לא הוסיפו להם מה שדמעה של יהודי כשר אחד מועילה לנפטר. 
להם  הוסיפה  שלא  בודאי  דום,  ובעמידת  עצומות  בעינים  ההמנון  שירת 

מאומה. הוי אומר ביאור נוסף מה ניתן ללמוד מהספדו של אדם.

מהוריו  פונלוויתקוקטער*  שמואל  קיבל  אותם  הללו,  היסודות  כל  מתוך 
ומרבותיו, הוא החל למדוד את האנשים לפי מה שחשב שיהיה בלוויתם. כל 
אותם 'מדושני עונג' הקומצים את ידם לכל דבר שבצדקה או דבר מצוה אחר, 
אם לא יוכרז שכל מלוה יקבל 'אלפיה', אין כמעט סיכוי שיהיה יותר מאשר 

מנין בלוויתו, מלבד יצאי חלציו המוכרחים לבוא ולהגיע.

גם על אחרים הוא כבר החל לחשוב ולתכנן, בסתר ליבו חשב לפתוח 'חברה 
לתכנון לוויות', בה כל אחד יוכל לקבל תוכנית היאך תראה הלוויה שלו, ומה 
והמלווים הרבים או המעטים, עם אופציה להכנת  יאמרו עליו המספידים 

מודעות ֵאבל על פי בקשת הנפטר.

במחשבותיו חילק שמואל את הציבור הנקרא 'שומר תורה ומצוות' לחמשה, 
הקבוצה הראשונה הם אותם הרבנים מנהיגי הקהילות ורבני הישיבות ושאר 
עמלי תורה שאין להם בעולמם אלא תורה ועמלה וקיום המצוות בדקדוק 
ההלכה, ותפילותיהם כעומדים לפני המלך, ובדרך כלל אף העמידו תלמידים 
להלוויתם,  יבואו  מרבבה  יותר  אפילו  ואולי  רבים  אלפים  שבוודאי  הרבה, 
יספידו אותם על מעשיהם הטובים, ומאות יזילו דמעה על הסתלקותם, ואף 

ילמדו משניות ויתנו צדקה לעילוי נשמתם.

הקבוצה השניה הם אותם אלו שעיקר עיסוקם היה בתורה, הקפידו על קיום 
רצון אביהם שבשמים, שאף  אודות עשיית  היו  ורוב מחשבותיהם  מצוות, 
הם יזכו ללוויה מכובדת, יאמרו עליהם דברים טובים שעשו, ואף יהיו כאלו 
לעילוי  משניות  ילמדו  ומכריהם  ובניהם  אחריהם,  מליבם  אנחה  שיוציאו 

נשמתם.

'יהודים טובים', אין להם  הקבוצה השלישית הם אלו הנקראים בפה העם 
יותר מידי הרבה שייכות לתורה, מלבד שיעור דף היומי או לימוד אחר קבוע 
עוד  על  וכן  בציבור,  תפילה  על  בקביעות  מקפידים  זה  עם  ויחד  יום,  בכל 
בודאי  אבל  מכובדת,  כך  כל  תהיה  לא  שלוויתם  הוא  פשוט  מצוות.  כמה 
בשיעור  עמו  שהיו  אלו  והמכרים,  השכנים  מקרב  איש  מאתים  או  שמאה 
יהיה מי שיפטיר אחריו שהוא חסר בבית  ואולי  ללוותו,  יבואו  ובתפילות, 
הכנסת ובשיעור הקבוע, ואם זכו, בניהם יתפללו לפני העמוד ויאמרו קדיש 

בכל השנה ואף ילמדו משניות לעילוי נשמתם.

הקבוצה הרביעית הם אלו, שאין להם בית הכנסת קבוע בו הם מתפללים, 
וזאת מהסיבה הפשוטה שאינם רוצים שירגישו בהם כמה פעמים הם באים 
לבית הכנסת, וכמה לא. גם אין להם שיעור קבוע, אלא לפעמים באים לכמה 
דקות לאחד השיעורים, כשאיחרו את המנין הקודם, ועליהם להמתין למנין 
הבא. אין להם שייכות קבועה למצוות, ואף חסד מזדמן אינם ששים לעשות, 
כאשר דאגתם היומיומית היא בעניני העולם הזה, ועל כן, גם הלוויתם תהיה 
ירגיש  לא  אחד  אף  אליה,  יבואו  ושכנים  קרובים  עשרות  מתאימה, שכמה 

בחסרונו, ואולי בניו יאמרו קדיש במשך השבעה לעילוי נשמתו.

הקבוצה החמישית הם אלו, שכל חייהם היו מרדף אחד אחרי תענוגות העולם 

הזה, טרדותיהם היו באיזה צבע יצבעו את מכוניתם ומה יהיה העיצוב של 
אריחי הקרמיקה בחדר האמבטיה, היכן ניתן 'לבלות' במלון שמונה כוכבים 
עם ארוחות גורמה וספא צמודה בנוף מרהיב, ובאיזה מקום יוכלו לעורר את 
יצרם בתאוות ומעדנים חדשים, כאשר משנתם היא, 'אדם לתאווה יּולד', וכל 
שיחם ושיגם הוא אודות אילו משקאות הם יוכלו להריק לגרונם ומאכלים 
שיוכלו להלעיט את בטנם. בבוא העת והזמן, בקושי מנין ילכו בלוויתם, ולא 
רק שספק רב אם יאמרו קדיש אחר נשמתם האומללה, מלבד הקדיש הרצוץ 
שיאמר בלוויה. בניו יברכו אחריו בכוונה ברכת 'הטוב והמטיב', ששמחתם 
כל הריהוט  ומפוארת עם  על הדירה המעוצבת  תהיה שלימה בעת מיתתו 
בשמחתם  יצטרפו  אליהם  כאשר  להם,  שהשאיר  הממון  כל  ועל  האחרון, 
התרנגולים והאווזים, אשר כעת חייהם בטוחים יותר, שאחד מזולליהם עבר 

לעולם שעבורו אינו כולו טוב.

לאחר קביעת חלוקת רמות ודרגות האנשים, בכדי לקבוע איזו לוויה תהיה 
לכל אחד, נשאר רק לשמואל להחליט לאיזה קטגוריה מבין החמשה ה'מדובר' 
שייך, ולאחר החלטה זו, התוצאה כבר היתה מוכנה עבורו. באופן זה שמואל 
כבר דמיין בדעתו היאך תראה לווית שכנו ובן דודו, הירקן ובעל המכולת, 
זה שיושב על ידו בבית הכנסת והחברותא שלו, הראש ישיבה שאצלו למד 
ורב בית הכנסת שבשכונתו, ואפילו איך תראה הלוויה שלו הוא יודע, כאשר 

לצערו הרב, המראה אינו מעודד, אלא עגום ומבייש.

פעמים רבות ניתן להתפרנס בכבוד מתוך דמיונות, אבל לא כשהדמיונות הם 
אודות הלוויות, שאנשים לא מעוניינים לשלם על דברים אלו. ומאידך, בעלי 
החנויות מבקשים ממון בכדי שיהיה ניתן לרכוש אצלם כל מה שצריך עבור 
משפחה עם ילדים, ועל כן הלך שמואל ולווה סכום מכובד, אותו שילם לאחד 
הטבין  קבלת  לאחר  כאשר  מקצוע,  ומציאת  להתאמת  הבכירים'  ה'יועצים 
והתקילין, יעץ לו הלה שיחפש נושא בו הוא יכול לשמש כיועץ, כאשר במשך 
התיאוריה  את  ולצרף  לשלב  יוכל  הוא  מקצועי',  'יועץ  יהיה  כשכבר  הזמן, 
אודות הלוויות, שבנה מתוך מחקרים רבים ולאורך שנים, ולייעץ אודות כך 

לאלו שיבואו בשערי משרדו.

הרעיון היה נראה לשמואל זר ורחוק, מה הוא יכול לייעץ לאחרים, ומי יהיו 
אותם פתאיים שיבואו אצלו לקבלת ייעוץ, אבל ככל שמצבו הכלכלי החמיר, 
וכצעד אחרון לפני שהוא מתחיל לעבוד בעיריה כמנקה רחובות, חשב שככל 

הנראה הוא מוכרח להתחיל לעבוד כיועץ.

באותו לילה גורלי, לאחר היום שבו כלתה פרוטה אחרונה מן הכיס, ושמואל 
ובני ביתו הלכו לישון רעבים, היה עליו להחליט באופן סופי אם למחרת הוא 
פותח משרד לייעוץ או הולך לעיריה לבקש עבודה בנקיון רחובות, ולפתע 
נוראי מהחלום שחלם, אודות חברו דוד  הוא מתעורר משנתו, כולו בפחד 
לא  בעיר  הנמצא  קומות,  שש  בן  בית  לרכוש  שהולך  געשעפסעטרייכער*, 
מוכרת ובקרן רחובות, ליד כיכר גדול, והקול זועק בחלומו, 'אל תקנה, אל 

תקנה, הבית יתמוטט בקרוב'.

החלום השכיח משמואל את רעבונו, ומיד אחרי שחרית פנה אל עבר משרדו 
של דוד חברו, ושאלו האם הוא עומד לקנות בית בן שש קומות? דוד היה 
מופתע מהשאלה, והשיב לו, 'מי גילה רז זה לך', האם התגלה הדבר? שמואל 
הוסיף ושאלו, האם בנין זה נמצא בקרן רחובות על ידי כיכר גדולה? כעת דוד 
כבר היה מופתע לגמרי, והחל לשאולו מהיכן הוא יודע שתוכניתו היא שהיום 
הוא רוכש בנין מרכזי בן שש קומות בלב העיר פרנקפורט שבגרמניה, בקרן 
כל האמת,  בעיר. שמואל השיבו את  יד אחד הככרות המרכזיות  על  רחוב 
שכך הוא חלם בלילה, ויחד עם זה שמע קול נוראי הזועק, שלא לקנות את 

הבנין, הוא יתמוטט בקרוב.

כעת דוד כמעט התמוטט. לאחר כמה רגעים הוציא דוד מכיסו כמה שטרות 
שהביא  החשוב  המידע  על  לו  נותן  הוא  שזה  באומרו,  לשמואל  ונתנם 
בו  חוזר  שהוא  למתווך  הודעה  דוד  שלח  ממשרדו,  שמואל  יצא  כשאך  לו. 
מהסיכום לקנות את אותו הבנין, והוא ישלם לו דמי ביטול חוזה, כפי שסוכם 

מראש.

תאונה,  במקום  אירעה  מחודש  פחות  תוך  זה של שמואל התממש,  חלומו 
משאית ענק איבדה את הבלמים, ודהרה הישר אל עבר קומת הכניסה של 
הבנין, ומרוב עוצמת התנופה, חלק מעמודי הבנין התעקמו ונשברו, ותוך זמן 

קצר, חלק נכבד מאותו בנין התמוטט.

ידי  על  זכות  ומגלגלים  עמו,  שהיה  הנס  את  וידידיו  מכריו  לכל  סיפר  דוד 
זכאי, שנס זה אירע על ידי חלומו של שמואל, כך שכחו הגדול של שמואל 

בחלומות, נתפרסם ונודע בשער בת רבים.

מידי פעם, כשהפרוטה היתה כלה מביתו של שמואל, הוא היה זוכה להתגלות 
של חלום נוסף אודות אחד ממכריו, וכשסיפר לו את דבר החלום, היה הלה 
משלם לשמואל סכום נכבד שהספיק לו לכלכלת משפחתו עד החלום הבא.

ללון  והולך  מתענה  היה  הוא  חלומותיו,  את  שמואל  שיכלל  הזמן  במשך 
מפני  מסוגל מאוד  בעיר הסמוכה, מקום  הישן  הכנסת  בבית  נשים  בעזרת 
טעמים וסיבות נסתרות, ואכן שם היו מתגלים לו חלומות על כל מה ומי 

שהיה מבקש.

כ'חולם חלומות', באחת הימים  כשהפרנסה החלה לזרום מתפקידו החדש 
הלך שמואל, ושכר משרד בקומת המשרדים במרכז המסחרי בעירו, בו תלה 
שלט המפרסמו אודות כוחותיו הבלתי טבעיים, יחד עם יכולתו לייעץ לכל 

אחד ובכל תחום.

בביתו  וישן  משפחתו  עם  היה  בהם  הימים  בין  התחלק  שמואל  של  זמנו 
לבין הימים בהם קיבל קהל, כאשר כל מי ששילם סכום הגון, יכל להכנס 
לשעת ייעוץ, בה שמואל שמע ממנו את אשר על ליבו ותוכניותיו לעתיד, 
כאשר מזכירו הנאמן יושב על ידו ורושם לו את הדברים עלי גליון, ויחד עם 
הגליונות היה הולך בשעת לילה מאוחרת ללון באותה עזרת נשים המסוגלת 
לחלומותיו, ומיד כשנתעורר משנתו, לאחר שנטל ידיו והודה לה' באמירת 

'מודה אני', היה מתיישב לכתוב את דבר חלומותיו.

היו פעמים בהם החלום היה ברור ומוחלט, הוא היה שומע קול המכריז שלא 

לעשות פעולות אלו או אחרות. אך היו גם פעמים בהם החלומות לא היו 
ברורים ומדויקים, והוא נזקק לפותרם כפי מה שהיה עולה על ליבו באותה 
זה  היה  תמיד  לא  ודברים,  קולות  בבירור  שומע  שהיה  בפעמים  גם  שעה. 
מוחלט אודות מי מדובר, ועליו היה למצוא מבין אלו שעליהם ביקש לחלום, 

למי הם מתאימים ביותר.

למרות שמעולם לא היה לשמואל חברת הסעות או מניות במפעל לאוטובוסים, 
בכל זאת רבים מחלומותיו היו אודות אוטובוסים ומה שסביבתם. כנראה 
שכל אותם שנים שטרם היותו יועץ ובעל חלומות, בהם נסע פעמים בכל יום 

באוטובוס, הם אלו שקשרו את נפשו בנפש האוטובוסים.

במשך הזמן נעשה שמואל מומחה גם בפתרון חלומותיו. כשהיה חולם על 
אדם הרץ אחר אוטובוס ולא תפסו, פתרונו הוא שמזלו ברח ממנו, וזה לא 
את  שתפס  אדם  על  חולם  כשהיה  שידוך.  יסגור  או  עסקים  שיעשה  הזמן 
לתפוס את העיסקא הבאה  הוא שימהר  פתרונו  ברגע האחרון,  האוטובוס 
לידו, או השידוך שנקרא לפניו. כשחלם על אדם היושב בבטחה באוטובוס 
ואילו  כי הכל מתקדם לטובתו,  לאן למהר,  לו  בנסיעה, פתרונו הוא שאין 
כשחלם שהאוטובוס נוסע לאחור, פתרונו הוא שעליו לברוח ולהפטר ממה 
שהתחיל ועשה. וכן על זה הדרך עשרות רעיונות שונים ומשונים, שיכולים 

למלאות עשרות עמודים בספר חלומות.

הבעיה המרכזית שהיתה עם שמואל, שהוא לא ראה מעצור ומחסום לאלו 
דברים ניתן להשתמש בחלומותיו. היו כאלו שבעקבות חלומותיו הוא מנעם 
בדרכם,  להם  שתקרה  תאונה  אודות  חולם  כשהוא  בעבודתם,  מלהמשיך 
ובבירור אצל אנשי ההצלה התברר, שאכן היתה בתקופה הסמוכה תאונת 
ראיה  אינה  שאירעה  התאונה  דבר,  של  כשלאמיתו  הכביש,  באותו  דרכים 
מוכרחת שהוא ראה את העתיד, כי גם באותה תקופה אשתקד היתה תאונה 
בכביש זה. גם שידוכים רבים הוא מנע מלהמשיך בהם, ולפעמים אף בעקבות 
חלומותיו גרם לפירוק בתים, כאשר לטענתו אין כל התאמה בין בני הזוג, 
וצפוי להם צרות צרורות, ואילו אם כל אחד ילך לדרכו, יהיה להם רק אושר 

ושמחה.

לא פלא שהרבנים במקומו, נפשם נקעה מהנהגתו של שמואל, ובמיוחד מאלו 
שהולכים אליו ודורשים בחלומותיו ועושים כדבריו. חז"ל כבר לימדונו שלא 
העכבר הוא הגנב אלא החור הוא הגנב, אם לא היה לעכבר חור להיכן להוליך 
את גניבתו, הוא לא היה גונב. אם לא היה לאותו בעל חלומות מי שיבוא 
אליו וישלם לו במיטב כספו, הוא לא היה מייעץ לאף אחד. ועל כן עוררו 
נראה שכל דבריו הם  ואף כאשר  לנהות אחריו,  הרבנים את הציבור שלא 

ממש אמת וצדק, אין להתפעל מכך.

אחד מראשי הלוחמים נגד שמואל, היה הגאון רבי אשר פארפלצטערחלוימעס*, 
הנוהים  כל  כנגד  גדול  רעש  בקול  יצא  אשר  המקומית,  הקהילה  של  רבה 
דעה  בעלי  שאנשים  כמוהו,  הנשמע  או  הזה  כדבר  היתכן  באומרו,  אחריו, 
ובינה ינהו אחר אדם שלא רק שלא פקע שמו כתלמיד חכם, אלא ספק גדול 

אם יודע מסכת אחת גמרא על בוריה, אפילו מסכת משניות.

ומילא, היה מוסיף הרב ואומר, אם כל דבריו היו מה שחלם וראה, שכבר 
מצאנו כן בחז"ל וברבותינו הראשונים, שישנם כאלו שזוכים שמודיעים להם 
משמים דברים על ידי בעל החלומות, וכן על ידי דברים אחרים, ואולי ואולי 
יתכן לומר שהוא אחד מהם. אבל כבר שמעתי שרבים מספרים, שהוא חולם 
בליבו  אשר  זה  והוא  מוחלטת  משמעות  בעלי  אינם  מהן  שרבים  חלומות, 
"הבריא בתורה ועבודה", מפענח נעלמים ומחליט את הדברים כטוב בעיניו, 

לכל הדעות לא ניתן לסמוך עליו על כך.

דברי הרב אשר נכנסו ללבותיהם של בני הקהילה, השפיע עליהם במשך הזמן 
עד שביום מן הימים הפסיקו כולם מלילך לשמוע מחלומותיו של שמואל. 
אך שמואל שהענין נגע מאוד לכבודו ולכיסו, הרהר רבות מה יוכל לעשות 

בנידון, ומה הסיבה שהרב מתנגד לו נחרצות.

לימים, בעקבות חלום שחלם, שלח שמואל את אפרים פארבונדערטנאכעם*, 
אחד מהמקורבים לו ביותר, שילך לשכנע את בני הקהילה אודות אמיתות 
חלומותיו של שמואל. ככל שניסה אפרים לשכנע את בני הקהילה, הם לא 
קיבלו ממנו דבר, שחזקה עליהם דברי רבם הגדול והחשוב, במיוחד לעומת 

דברי אפרים.

אחד מבני הקהילה, דניאל פונצושלאגענלייבטער*, שטבעו הסוער והלוהט 
גורם לו להיות מעורב בכל ויכוח ומריבה, ואינו מוותר על שום אפשרות של 
שותפות בבלאגן ובמחלוקת, שבימים כתיקונם הוא נחשב כצרה הצרורה של 
הקהילה, שמעורר בכל עת ושעה מדנים ומריבות בין בני הקהילה, במקרה 
אפרים  עם  ניהל  כאשר  ולברכה,  ליובה  הרבים  כוחותיו  עם  השתמש  זה 
שליחו של שמואל ויכוחים ארוכים וקשים, שבמהלכם ניסה אפרים את כוחו 
להוכיח, שאין כל פסול בשמואל, אלא רק אפשרות של מעלה לדעת דברים 

שעתידים לבוא ולהנצל מהם.

על כל טענה וטענה שטען אפרים, השיב לו דניאל מנה אחת אפים. מויכוח 
ראויה,  אחת  טענה  לו  היה  לא  כבר  אשר  עד  נסתתמו,  טענותית  לויכוח 

שדניאל לא ניפצה לרסיסי לילה.

אפרים שראה שכלתה אליו הרעה מאת דניאל, החליט לנסות למצוא לעצמו 
סימוכין מדברי רש"י הקדוש, ולאחר שלמד את דברי רש"י עה"ת במקומות 
רבים, נדמה היה לו שיש לו ראיה לשיטתו של שמואל, שישנה מציאות של 

גילוי שמימי על ידי בעל החלומות.

החריפה,  בלשונו  השיבו  אפרים,  של  החדשות  טענותיו  את  דניאל  כשמוע 
שלא זו בלבד שאין כל ראיה מדברי רש"י בפירושיו וכל שאר ספריו לטובת 
נאמר  אם  שאף  ראיה  יש  בפרשינו  מרש"י  אף  אלא  שמואל,  של  שיטתו 
שנתגלה לשמואל דבר מה על העתידות, בודאי שהוא אינו יודע היאך לפרש 
ולפתור את חלומו אשר חלם, ודבר פשוט שאין לסמוך על זה כנגד הוראת 

חכם וכנגד ההלכה.

מנין בפרשתינו עפרש"י הוציא דניאל את דבריו וטענותיו?

תשובה ל"סיפור ושאלה בצידו" משבוע שעבר
בתשובה לשאלה, מנין בפרשתינו עפרש"י הגיע יריב לזכיה בירושת סבו, שידע שעליו לחפור באותו מקום. יריב הבין שסבו רמז בכתב הסתרים ש'מקום היין נמצא במקורו', הכוונה שהמקום בו מאכסנים את היין, הנקרא 'אוצר', 
דהיינו האוצר הכספי שאותו הם מחפשים, נמצא ב'מקורו', דהיינו, מקור היין הנקרא 'יקב' בשפה המדובר, ו'יקב' בלשון חז"ל הוא חפירת קרקע, ועל כן הבין יריב, שאותו המקמום ששאר הרמזים רמזו עליו, בבמרכזו ובאמצעו יש 
לו לחפור חפירת קרקע עד מציאת האוצר, וזאת מדברי רש"י י"ח כ"ז, עה"פ, "ְוֶנְחַׁשב ָלֶכם ְּתרּוַמְתֶכם ַּכָּדָגן ִמן ַהּגֶֹרן ְוַכְמֵלָאה ִמן ַהָּיֶקב", וביאר רש"י, "יקב. הוא הבור שלפני הגת שהיין יורד לתוכו. וכל לשון יקב חפירת קרקע הוא, וכן 

)זכריה י"ד י'( ִיְקֵבי ַהֶּמֶלְך, הוא ים אוקיינוס חפירה שחפר מלכו של עולם". מבואר בדברי רש"י, ש'יקב' הוא חפירת קרקע, ועל כן השכיל יריב מתוך לימוד התורה למצוא את מקום האוצר, ואף לזכות בו, כנאמר בצוואה.

שמות הזוכים לשבוע שעבר: 
הרבנים \ הבה"ח

כנום ב. – בני ברק – חתם סופר עה"ת, ה"כ.
אקשטיין י. – קרית ספר – וזאת הברכה.

רוטנברג י. – בני ברק – וזאת הברכה.
קסטנבוים ד. – מודיעין עילית – וזאת הברכה.

שפירא ש. – בני ברק – וזאת הברכה.
רוטר א. – קרית ספר – אמונה ובטחון חזו"א.

מונק א. – מודיעין עילית – אמונה ובטחון חזו"א.
דלמן נ. – לייקווד – אמונה ובטחון חזו"א.

הודעה נשלחה/תשלח לזוכים. )במהלך החודש הקרוב(

פונלוויתקוקטער – המביט מתוך לוויות. געשעפסעטרייכער – העשיר מעסקאות. פארפלצטערחלוימעס – המנפץ חלומות. פארבונדערטנאכעם – הקשור אחריו. פונצושלאגענלייבטער – החי מויכוחים ומריבות.

תודת המערכת נתונה
להרב א.ט. שליט"א

על הסיפור המתפרסם בגליון זה.


